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 يوبرتلا سفنلا ملع تاعوضومو ميهافم ضعب he باتكلا اذه لوانت

 ةحللاعملا تنمضتو , ةيسردملا عاضوألا يف ميلعتلاو ملعتلاب ةقيثولا Sat تاذ

 هترفو ام لع ادامتعا cols godly ميهافملا هذه ةيقيبطت ءىدابمو ايرظن اضرع

 فراعملا هذه تمظن دقو .ملعلا كلذ يف فراعم نم تاساردلاو ثوحبلا ضعب

 ةيساسألا اهتانوكمو ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا ةعيبط حم ام دح ىلإ قفتت ةقيرطب
 ملعتلا ةيجولوكيسو «ةيوبرتلا تالخدملاو .ةيميلعتلا فادهألا يف ةلثمملا

 . ميوقتلاو .ميلعتلاو
 TOME ةتس يف اهفينصت نكمي الصف phe ةعبس نم باتكلا لوصف تنوكت

 قرطو هفادهأو يوبرتلا سفنلا ملع عوضومب قلعتيو !cM لاجملا
 .لوألا لصفلا ىف لاجملا اذه تاعوضوم cd ge دقو .هيف ثحبلا

 بيلاسأو اهدئاوفو ةيميلعتلا فادهألا ةعيبطب قلعتيو ull لاجملا

 لوات دقو .ةيكرحلاو ةيفطاعلاو ةيفرعملا تالاجملا يف اهتافينصتو ءاهتغايص
 .تاعوضوملا هذه Dales ثلاثلاو يناثلا نالصفلا

 ءاكذلا نمضتيو .نيملعملاو بالطلا صئاصخب قلعتيو dU» لاحملا

 ضعبو .ةيعفادلاو .يقالخألاو يسفنلاو يوغللاو يفرعملا ومنلاو راكتبالاو

 يف تاعوضوملا هذه تشقون دقو .يفصلا لعافتلاو .لاعفلا ملعملا صئاصخ

 . عباسلاو سداسلاو سماخلاو عبارلا لوصفلا

deal.ةيجولوكيسب قلعتيو .عبإارلا  cladملعتلا ميهافم نمضتيو  
 ملعتلاو .يظفللا ملعتلاو (تامولعملا ةحلاعم) نايسنلاو ركذتلاو . ةيساسألا هجذامو
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 تلوانت دقو .ملعتلا لاقتلاو .يكرحلا لاجملاو يفطاعلا لاجملاو يف رعملا لاجملا يف

 re يداحلاو رشاعلاو عساتلاو نماثلا يه لوصف ةينامث لاحملا اه تاعوض وم

 .رشع سمانلاو رشع عبارلاو رشع ثلاثلاو رشع ياثلاو

old Sell.ميلعتلا جالغ نمضتيو .ميلعتلا ةيجولوكيسب قلعتيو  
 تست وب دقو يه رطا ميلعتلاو Fg ميلعتلاو .قاشكالا ميلعتلاو يحرشلا

 .رشع سداسلا لصفلا يف جذامنلا هذه

 .يوبرتلا سايقلا jak’ dake s .ملعتلا ميوقتب قلعتيو , سداسلا لاحملا

 pe عباسلا لصقلا 3 تاعوض ولا هذه تحوعو ,هتاودأو هصئاصخ و ,هدئاوفو

 .قماكت وحن ىلع تالاجملا كلت اهيلع توطنا يتلا تاعوضوملا مهف نإ
 هدعاسيو .ةّيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا نع حضاو روصت نيوكت نم ملعملا نكمي
 .ةفلتخملا ةيميلعتلا هتاطاشن ءادأ ءانثأ ههجاوت ىتلا تالكشملا نم رثكلا de لع
 .ةيلعاف رثكأ ميلعتلا لعجيو بالطلا ملعت لهسي يذلا رمألا

 Sys ديحملا دبع .د

 ۱۹۸۳ رابأ



 يوبرتلا سفنلا ملع
 هعوضومو هئادهأ

 هيف ثحبلا قرطو





 .يوبرتلا سفنلا gle فادهأ

 . ملعملا اههجاوي يتلا تالكشملا

 .يوبرتلا سفنلا ملع عوضوم -
 . ةيميلعتلا فادهألا

 . بالطلا تالخدم

 . هديفنتو يميلعتلا طاشنلا طيطخت

 . ميوقتلا -

 .يوبرتلا سفنلا ملع يف ثحبلا قرط

 . يوبرتلا سفنلا ملع يف ميهافملا -

 .  J s gallيوبرتلا سفنلا ملع .

 . تاريغتملا نيب تاقالعلا ةسارد قرط -
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 يتلا ةداملا عونو slo تاونس ددعو هتربخ نع رظنلا ae كلذو ؛ يفصلا

 تابوعصلا هذه لكشتو .اهيف هماهم يدؤي يتلا ةيميلعتلا ةلحرملاو ءاهسردي

 .ةنيعم الاكشأ ذخأتو .رخآل تقو نم ةفاك نوملعملا اههجاوي ةماع تالكشم

 .اهتاذ ةيميلعتلا  ةيملعتلا ةيلمعلا ةعيبطب طبترت اك
 هذه لثم ةهجاوم ىلع ةردق رثكأ alt «ةربخلل ملعملا باستكا نإو

 وحنلا ىلع ميلعتلا ةيلمع حاجن ينعي ال كلذ نأ ديب ؛اهتحاعمو تالكشملا

 رارمتساب ملعملا pul حرطي «رمتسملاو عيرسلا Gell مدقتلاف .لضفألا

 يذلا رمألا lb لولحلا داجيإو اهتهجاومب موقي نأ هيلع ةديدج تالكشم

 يتلا ءىدابملاو سسألل لضفأ مهف ىلإ ةحلمو ةرمتسم ةجاح يف ملعملا لعجي

 ةعاجن AST اهلعجو اهليهست نم نكمتي ثيحب ء.ميلعتلا ةيلمع اهيلع موقت
 . ةيلاعفو

 بيردتل ةمزاللا ةيساسألا داوملا نم يوبرتلا سفنلا ملع ربتعيو

 يلا ةقداصلا ةيسفنلا ءىدابلاو سسألاب مهدوزي ay . مهليهأتو نيملعملا

 ,مهلمع ةعيبطل ًاكاردإو رهف AST اوحبصيل «يسردملا ملعتلا ةعيبط لوانتت
 . لمعلا اذه نع ةحجانلا تالكشملا ةهجاوم يف ةنورم رثكأو

 ىلع مهليهأتو نيملعملا بيردت لاح يف يوبرتلا سفنلا ملع رود موقيو
 وأ اهجاتنتسا نكمي «يسردملا ملعتلل ةماع ءىدابم دوجوب لئاقلا ضارتفالا
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 قدص نم دكأتلا نكمي اك .ةقداص ودبت يتلا تايرظنلا ضعب نم اهقاقتشا

 ءلاعف وحن ىلع ملعملا ىلإ اهاصيإو . يبيرجت وأ يربخت وحن ىلع ءىدابملا هذه
 قرطلا نم هررحتو «ةعاجن ميلعتلا قرط رثكأ فاشتكا ىلع ةردقلاب هدوزتف

 ملعتلا ةيلمع ةعيبطب ًاطابترا رثكأ قرطلا كلت تناك (ملكو .ةدئاسلا ةيديلقتلا

 الك ءاهيف رثؤت يتلا ةيعامتجالاو ةيلاعفنالاو ةيفرعملا لماوعلابو .يسردملا
 . ةيلاعفو ًاقدص رثكأ تناك

 بايغ نإ ؟ءىدابملا هذه لثم بايغ ةلاح يف ملعملا لعفي اذام نكلو

 ةناعتسالا ىلإ ملعملاب يدؤي يسردملا ملعتلل ةحيحصلا ةيجولوكيسلا ءىدابملا

sobدمتعي دقف ءةيلاتلا ةثالثلا لئادبلا  pillةيوبرتلا دعاوقلا ىلع  

 دق وأ .ةربخلا يوذ هئالمزو ىمادقلا هيملعم ديلقت ىلإ أجلي وأ ءةيديلقتلا

 ملعتلا ةيلمع مكحت يتلا ءىدابملا ىلع فوقولل أطخلاو ةلواحملا تايلمعب موقي

 . يسردملا

 اهتلقانت ىتلا ةيديلقتلا ةيوبرتلا دعاوقلا ضعب نأ «هيف كش ال امو

 رارمتسا نأ ديب .ةحيحص نوكت امبرو «نمزلا ربع تدمص دق «لايجألا
 ام «ديلاقتلا»و «دعاوقلا» نم ريثكلاف ءةرورضلاب اهقدص ينعي ال ءام (ةدعاق»

 مدع نايب نم مغرلا ىلع ةيناسنإلا تاعمتجملا نم ديدعلا يف دوسي لاز
 لاح يف ge «ةيديلقتلا ةيوبرتلا ةدعاقلا- قيبطت OB .كلذ عمو .اهقدص
 ثيح «ةيميلعتلا فادهألا ريغتبو ةيوبرتلا طورشلا فالتخاب ule ءاهقدص
 رارمتساب بجي ذإ .ىمعأ وحن ىلع ًاقدصو GU دعاوقلا AT عابتا نكمب ال
 لبوزوأ ىريو .ةريغتملا ةيوبرتلا طورشلا ءوض يف دعاوقلا هذه رابتخا ةداعإ

(Ausubel, 1977)ءاهفيرعت مكحب ةدعاقلا نأ  flaتاحلطصمب  
 .ملعملا ههجاوي يميلعت عضو وأ فقوم لكل ةدعاق دوجو نكمي ال اذل «ةماع
 gets نكميو .ًاديدحت لقأ األ .دعاوقلا نم ةنورم AT يهف «ءىدابملا امأ
 عاضوألا مظعمف .فورظلاو فقاوملاو دارفألا نيب قورفلا ىلع فوقولل
 ole ةقيثو ةلص تاذ ءىدابم ةدع نيب نزاوتلا نم Ley بلطتت «ةيوبرتلا
 عيطتسيو .ةعئاش ةيديلقت ةدعاقل يئاوشعلا قيبطتلا بلطتت اع ASI .عاضوألا
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 | ءرجللب erly a تالكشملل . ةبسانم لولح داما لاعفلا ملعملا

Yeeةدحاو ةيديلقت ةيوب رت ةدعاقل ىمعألا قيبطتلا نع ًاضوع كلذو  . 

 عون ىلع يوطني دقف ءريبخ ليمز وأ ميدق ملعم ةاكاحم ىلإ + ءوجللا امأ

 ثيدح ملعملا دنع wer ,رارقتسالاو نانئمطالا 1 يدؤيو «ةمكحلا نم

cae agaمزلتسي ةاكاحملا بولسأ ن ديب .ًايوبرت لهؤئملا ريغ وأ , ميلعتلا  

 ينهملا مدقتلا لود لوحي ًاقئاع ةاكاحملا ةيلمغ تدغ Nis 6 ham جذوغت دوجو

 ىمعألا ديلقتلا ا رطخ لاز ف ًاديج ىذتحملا جذومنلا ناك lees ةماعلا

 عم هفييكتل a جذومنلا يف ىف رظنلا ةداعإ بیج اذل ae جذومنلا اذه

 «هتالاح نسحأ يف جذومنلا نوكي نلو .ةريغتملا ةيوبرتلا فادهألاو طورشلا
Sonةيلمع مكحت يلا | ةميلسلا ةيجرلوكيسلا ءىدابملا نع  alبجي يتلاو ۾  

 dab نع ةحجانلا | تالكشملا ةهجاوم d هدعاستل اهيلإ ءوجللا ملعملا ىلع

 .هلمع

 سفنلا ملع va َململا ريغ ملعملا | هيلإ أجلي دق يذلا ثلاثلا ليدبلاو
 ميلعتلا قرط وأ ءىدابم فاشتكا نإ .اطخلاو ةلواحملا بولسأ وه «يوبرتلا
 نود .تقولاو دهجلل ةعيضمو .ًايئاوشع المع ربتعي بولسألا اذه لالخ نم

afنم ةعومجمب أدبي نأ لبزوأ یری امك < ملعملا ىلع بجي اذل . ةوجرم ةدئاف  
 ىلع راتخي ثيح « يسردملا ميلعتلاب ةقالعلا تاذ ةمئاقلا ةيجولوكيسلا ءىدابملا
 يف عايضلا نع ًاضرع .ةثيدحلا ةيميلعتلا تاينقتلاو قرطلا لضفأ ينالقع وحن
 يحونت ال .ةقداصلا ةيجولوكيسلا ءىدابملاف .ةضماغلا tl تاهاتم
 تالواحملا als ًاضيأ دعبتست لب «طقف ةديدحلا سيردتلا بيلاسأ نم ديدعلاب
 تدكأ يتلا ةيسفنلا ءىداملا عم Sul اهقافتا مدعل ءرابتخالا قحتست ال يتلا
 .اهقدص ثوحبلا

 ىوبرتلا سفنلا ملع فادهأ

 Gooduim and) نييساسأ نيفده قيقحت ىلإ يوبرتلا سفنلا ملع ىعسي
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Klausmeier, 1975)ديلوت لوألا  Gallاهميظنتو بالطلاو ملعتلاب ةصاخلا  
 ةلص تاذ تامرلعمو ءىدابمو تايرظن لكشت ثيحب يجبنم وحن ىلع

 هذه ةغايص وه .يوبرتلا سفنلا ملعل يناثلا فدهلاو .٠ ملعتلاو بالطلاب
 ( اهقيبطتو اهمادختسا نم نييوبرتلاو نيملعملا نكمت لاكشأ يف ةفرعملا

 سفنلا ملع هيلع يوطني يذلا يرظنلا بناحلا ىلإ لوألا فدهلا ريشي

 عاضوألا يف ملعتملا كولس ةسارد لوانتي ء يكولس ملع وهف .يوبرتلا

 Jo هسايقو هجئاتنو ملعتلا ةعيبط يف ثحبي ثيح ةفلتخملا ةيميلعتلا

 ةيلمعلاب ةقالعلا تاذ ةيلقعلاو ةيلاعفنالاو ةيكرحلا  ةيسفنلا جلعتملا "صئاصخ

 يف رثؤت ىتلا ةيئيبلاو ةيسردملا طورشلا يف ثحبي ابك «ةيملعتلا - ةيميلعتلا
 ةفلتخم عاونأ مادختسا ىلإ نويوبرتلا سفنلا ءاملع أجليو , ةيلمعلا هذه ةيلاعف
 حوارتتو .مهتامامتها لقح نمض عقت يتلا فراعملا ديلوتل «ثحبلا جهانم نم
 لوانتتو رباخملا ف متت يتلا يبيرجتلا طبضل (dea ا تايلمع نيب gall هذه

 لوانتتو يسردملا فصلا d SF يتلا ةرشامما ةظحالملا تايلمعو تاناويحلا

 . لافطألاو تالطلا

 درجمف « يقيبطتلا هبناج ىلإ يوبرتلا سفنلا ملعل يناثلا فدهلا ريشيو

 تايرظنلاو فراعملا هذه ميظنت نم دب ال of «ميلعتلا ةيلمع حاجن 'رمضي

 .ىدم نايبو اهرابتخاو اهمادختسا نم نيملعملا نكمت لاكشأ يف ءىدابملاو

 نويوبرتلا سفنلا ءاملع لمعي < اذهل . ةيلمعلا man اهتيلاعفو اهقدص

 عاضوألا ىلع تايرظنو ءىدابمو فراعم نم هيلإ نولصي ام قيبطت ىلع

 اذه lie رفسي يتلا جن teal ءوض ف اهليدعتب نوموقيو .ةقلتخملا ةيميلعتلا

 لضفأ قيقحتل ss ميلعتلا قرط نم ديدعلا نوروطي ثيحب « قيبطتلا

 ةيملعتلا جئاتنلا

 ںیہ نيب ةرغثلا دس ةلكشم زواجت متي مدي « يوبرتلا سفنلا ملعل نيفدهلا نيذبمو

 تحب | يرظن وه الف ءأعم نيينجل نيه نمت هنأ sels ةيرظنلا
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 تايرظنلا نم يوبرتلا سفنلا ple ةدافتسا نود لوحي ال كلذ نأ الإ .اهيب

 سفن ملعك «ىرخألا سفنلا ملع عورف اهدلوت يتلا فراعملاو ءىدابملاو

padسفنلا ملعو «يعامتجالا سفنلا ملعو «يبيرجتلا سفنلا ملعو  

 هذه هب ءيجت ام لضفأ كلذب عمجي نأ «يوبرتلا سفنلا ملعل نكميو

 يسفنلا يصاصتخالا نيب اكرتشم امامتها ققحي نأو «جئاتن نم مولعلا

 .ةدوجو ةيلاعف رثكأ gles] ودغي ثيحب «يوبرتلا يصاصتخالاو

 ملعملا اههجاوي ىتلا تالكشملا

 ةعومجمب نيملعملا ديوزتب - ًاقباس ركذ امك  يوبرتلا سفنلا ملع موقي
 «لضفأ لكشب ةيميلعتلا مهتامهم ءادأ ىلع مهدعاست فراعملاو ءىدابملا نم

 'نودجيف .ماهملا هذه ةعيبط نع مجنت دق يتلا تالكشملا ةهجاوم نم مهنكمتو

 ةيلمع لهست يتلا ةمئالملا لئاسولاو قرطلا نوركتبيو| ءاه ةبسانملا لولحلا

 .ناكمإلا ردق ةلاعف اهلعجتو ميلعتلا

 وأ وحن ىلع ينهملا هئ ol يف رثؤت تالكشملا نم ًاددع ةداع ملعملا هجاويو

 وحن نايحألا مظعم يف هجتي نويوبرتلا wa de ede مامتها of ديب ءرخأ

 اف ,ءاهنع ةحانلاو ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا ةعيبطب طبترت ىتلا تالكشملا
 سه 5 تاللكشملا هذه .Gage) 1979( جيك فنصي ؟تالكشملا هذه يه

 : يهو .ةفلتخملا اهبناوجو ةيامعلا هذه ةعيبط عم قفتت ةيساسأ تائف

 :فادهألاب ةقلعتملا تالكشملا 4

 ديري امع ةحضاو ةركف نيوكتب يميلعتلا هطاشن أدبي نأ ملعملا ىلع

 يتلا فادهألا ىلع Ge نأ بجي يأ ءميلعتلا ةيلمع لالخ نم هزاجنإ

 ةلكشم هجاويس as) .ةيلمعلا هذه ةجيتن اهزاجنإ بالطلا نم عقوتي

 .اہ بالطلا ديوزت قرطو ءاهتغايصو فادهألا رايتخا

 : تالطلا صئاصخب ةقلعتملا تالكشملا

 ةيلاعفنالاو ةيدسحلا صئاصخلا نم ديدعلا يف ةداع بالطلا نيابتي
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 مهف ةلكشم ةهجاوم ملعملا ىلع ضرفي يذلا رمألا .ةيعامتجالاو ةيلقعلاو

 ىوتسمو «ةعونتملا مهتاردق ىلع فرعتلا لالخ نم كلذو «بالطلا

 ىلع مهتاردقو مهتادادعتسا ىدم ديدحتل .مهتوقو مهفعض طاقنو .مهومن

 . ةيوغرملا ةيميلعتلا فادهألا زاجنإ

 : ملعتلاب ةقلعتلا تالكشملا_©

 ءىدابملا ةفرعم ىلإ ةيميلعتلا هتمهم ءادأ لجأ نم ملعملا حاتحي

 هذه لكشتو «بالطلا ىدل تامولعملا باسثكا ةيلمع مكحت يتلا ةعونتملا

 الو .اهلالخ نم مهيف رثؤي يتلا ةيفيكلا نم هيدل ًانيعم ًارّوصت ةفرعملا
 اهمكحتو «ةعونتمو ةديدع بالطلا اهسرامي يتلا كولسلا عاونأ تناك

 يتلا ملعتلا ءيدابم رايتخا ةلكشم ملعملا هجاويسف «ةفلتخ ةيملعت ءىدابم

 هيلع اهضرفت يتلاو cde gall ةيملعتلا  ةيميلعتلا فقاوملا ةعيبط عم قفتت

 .هب موقي يذلا يميلعتلا طاشنلا طورش

 1 :(سيردتلا) ميلعتلاب ةقلعتملا تالكشملا 4

 قرط نم رثكأ وأ ةقيرط مادختسا ىلإ dle نوملعملا اجلي

 بالطلاو ةيسردملا داوملا فالتخاب قرطلا هذه فلتختو .«سيردتلا

 لاجملا اذه يف ملعملا هجاوي نأ فولألا نمو .ىرخألا ةيميلعتلا طورشلاو

 «ةعاجن رثكألا لئاسولاو قرطلا رايتخاب قلعتي ايف رارقلا ذاختا ةلكشم
 مدختسي لهو ؟ةشقانملا مأ ةرضاحملا ةقيرط مادختسا ىلإ Ste أجلي لهف

 : ميوقتلاب ةقلعتملا تالكشملا  ه

  olيميلعتلا طاشتلا  polميوقتلا وه ,ملعملا هب موفي يذلا .

dle 3 مدقتلا ىدم ىلع فرعتلا نم ملعملا نكم هذه ميوقتلا ةيلمعو 

  Git«ةيميلعتلا فادهألا , aleهتمهم نم ةلحرملا هذه يف ملعملا

 اذه ةفرعم ىلع هدعاست يتلا تاءارجإلا ريوطت وأ رايتخا ةلكشم ةيميلعتلا

 .ال مآ ديج وحن ىلع يرجي ميلعتلا ناك اذإ ام ىلع فوقولاو مدقتلا

 ءانثأ ملعملا هباجت يتلا تالكشملل ةفلتخملا عاونألا ضارعتسا نإ
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 wry يتلا ةيساسألا تالاجملا نيبت «لمعلا اذه ةعيبطب ةطبترملاو «هلمع
 لوقعمو ًاحضاو ًاروصت لكشتو ءاهوحن مهدوهج يوبرتلا سفنلا ءاملع
 يذلا رمألا ,ءثحبلاو ةساردلاب ءاملعلا ءالؤه اهلوانتي ىتلا تاعوضوملل
 تاذ سسألاو ءىدابملاو تامولعملاب ملعملا ديوزت ىلع نيرداق مهلعجي
 ىلع هدعاست يتلاو dake ةيميلعت تاطاشن نم هب موقي امي ةقيثولا ةقالعلا
 ملع عوضوم وه ايف old ةبسانملا لولحلا راكتباو تالكشملا هذه ةهجاوم
 يتلا ميلعتلاو ملعتلا ةيلمعل ةيساسألا تانوكملا يه امو «يوبرتلا سفنلا
 . ؟مهدوهجو نيثحابلا تامامتهاب یظحت

 يوبرتلا سفنلا ملع ع وضوم

giروطتلا نم اعون .ىرخألا مولعلا نم هريغك , يوبرتلا سفنلا ملع  

 UG ةقدي هعوضوم ديدحت بعصي ثيحب ؛ةيضاملا نيسمخلا تاونسلا لالخ
 نيابتب ملعلا اذه تاعوضوم تنیابت Aas 6s lb نم ةلحرملا هذه لالخ

 فالتخا ىلإ تاعوضوملا هذه نیابت دوعي امك «مهرظن تاهجو نيابتو نيثحابلا

 روطت ىلإو ءاهعونتو ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا نع ةمحانلا تالكنملا
 لعج يذلا رمألا .ىرخألا سفنلا ملع نيدايم يف ءالعلاو نيثحابلا تامامتها
 سفنلا ملعب ىمسي ناديم دوجو ةقيقح نع لءاستي ,Ausuble) 1968( ليزوأ
 . يوبرتلا

 هجو دقف «نمزلا ربع هناديم عاستا ىلإ هروطتو ملعلا اذه خيرات ريشيو
 ةطبترملا تاعوضوملا وحن نرقلا اذه نم تانيثالثلا يف مهتامامتها نوثحابلا
 ميهافم راشتنا ىدلو «باسحلاو ةءارقلاك ةيساردلا داوملاو ملعتلا ةيجولوكيسب
 هذه يوبرتلا سفنلا ملع يف نوثحابلا oF يسفنلا جالعلاو ةيسفنلا ةحصلا
 ىلإ تانيسمخلا يف ديدج نم مامتهالا داعو «مهتاساردو مهتافلؤم dg ميهافملا
 ثيح «ةيساردلا داوملا ةيجولوكيس ةلأسمب ضوخلا نود ملعتلا تاعوضوم
 ْ .اهسيردت يف نيصتخملل تكرت
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 لالخ يوبرتلا سفنلا ملع امانت يتلا تاعوضوملا مهأ ىلع فوقوللو
 اهيلإ لصو يلا جئاتنلا (VMAs) قداصو بطح وبأ يوري .ريصقلا هرات

 سفنلا ملع بتك اهيلع توطنا يتلا تاعوضوملا حسمب همايق ىدل «لب»

 تاعوضوملا AT نأ نّيبت ثيح ء١14۷ ماع باتك ةئم ةغلابلاو يوبرتلا
 : يه ارفاوت

 ١ يقلخلاو يعامتجالاو ينرعملاو يلاعفنالاو يمسجلا ومنلا .

 .هيف ةرثؤملا لماوعلاو هسايق قرطو هتايرظنو ملعتلا ' 

 فقاوملا ميظنتو سيردتلا قرطو تادادعتسالاو ملعتلا رثأ لاقتنا -"
 . ةيميلعتلا

 .اهسايقو ةيصخشلا تامسو ةيلقعلا تاردقلاو ءاكذلا - 4

 تارابتخالا طورشو «ةيليصحتلا تارابتخالا ءانب سسأو ليصحتلا ©

 .ةيوبرتلاو ةيسفنلا

 .نيملعملاو بالطلا نيبو بالطلا نيب يعامتجالا لعافتلا 5

 . يسردملاو يعامتجالا فيكتلاو درفلل ةيسفنلا ةحصلا -۷

 تاعوضوملا نم ددع ىلع تاعوضوملا هذه نم عوضوم لك يوطني
 ىلإ همظعم يف يمتني «نيابتمو طلتخم جيزم ىلإ ريشتو ءهب ةطبترملا ةيعرفلا
 سفنلا ملعل مئاقلا موهفملا ىلإ كلذ دوعي دقو «ىرخألا سفنلا ملع نيدايم
 جذامن دوجو ىري AS روصت ىلع موهفملا اذه فقوتي» ثيح SLT يوبرتلا

 (۱۹۸۰) قداصو بطح وبأ «يسفن عوضوم لکو يوبرت عوضوم لك نيب
 .قيقد وحن ىلع ملعلا اذه عوضوم ديدحت نود لاح يذلا رمألا

  peليوزوأ ) pl we )۱۹۷۸ةيلمعلاب ةلصو ةقد التعليمية 

 تالكشمب هددحم ثيح ‹ يوبرتلا سفنلا ملع عوضومل هديدحت ف ةيملعتلا

 : ةيلاتلا ملعتلا



 وأ فراعملا باستكا يف رثؤت يتلاو ملعتلا ةيلمع نم بناوحلا كلت فاشتكا- ١
 Ae ىدملا ليوطلا ظافتحالاو تامولعملا

 .تالكشملا لح ىلع ةردقلاو ملعتلل ليوطلا ىدملا وذ نيسحتلا - ۲

 ةقالعلا تاذ ملعتملل ةيفرعملو ةيصخشلا صئاصخلا نم يأ فاشتكا
 ةيعامتجالا بناوحلا نم : يأ فاشتكا oo . ةفرعملا ٠ باستكاو ر ملعتلاب

 باعيتسال ةيجذومنلا قرطلاو ر فا لمارع فاتر ةيساردلا ةداملا

 . ةداملا هذه

 ةيفيكو اهميدقتو ةيميلعتلا داوملا ميظنت يف ةءافك رثكألا قرطلا فاشتكا  ؛
 .ةددحم فادهأ وحن هتراثتساو ملعتلا هيجوت

 عوضوم جاتنتسا ةيناكمأ لبوزوأ اهحرطي يتلا تاعوضوملا نم حضني

 فصلا ملعم هجاوت يتلا تالكشملا نم رشابم وحن ىلع يوبرتلا سفنلا ملع
 ةماعلا ةيرظنلا بناوجلا ob لوقلا نكي ثيحب «ميلعتلا ةيلمعب همايق ءانثأ

 ملع ناديم يف يسردملا ملعتلا عقي نيب ءسفنلا ملع ناديم يف عقت ملعتلل
 يف نوثحابلا موقي اذل .نيعم يعامتجا قايس يف ثدحي هنأل «يوبرتلا سفنلا
 يسردملا ملعتلاب ةقالعلا تاذ لئاسولاو قرطلاو ءىدابملا فاشتكاب ملعلا اذه
 , يميداكألا ليصحتلا ىلع مهدعاستو بالطلا ةيعفاد ةراثتسا ىلع لمعت يتلاو
 جارنا لعو mn يف رثؤت يتلا LUI لماوعلا ىلع فرعتلا لالخ نم كلذو

 ةيفرعملاو ةيصخشلا مهصئاصخ عم قفتت يتلاو اهيلع نيرداقلا ملعتلا
 . ةفلتخملا

 ةلص وذ يوبرتلا سفنلا ple عوضومل ديدحتلا اذه نأ نم مغرلابو
 يطعي ال هنأ الإ ءابنع ةمحانلا تالكشملاو  ةيميلعتلا ةيلمعلاب ةقيثو

 اهلعافت هلالخ نم حضتي « «ةيلمعلا هذه ةيساسألا nen كاماكتم ًاروصت

 ىلإ نيرصاعملا يوبرتلا سفنلا elle ضعب أل اذه .دحوم لك يف اهلماكتو

 ءارو ًايعسو «روصتلا اذه لثم ريفوتل «جذومنلا» وأ «ةموظنملا» موهفم مادختسا
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 هنع جتني امو يسردملا ملعتلا اوربتعا ثيح .ملعلا اذه عوضومل Gol ديدحت

 .هل يسيئرلا عوضوملا «تالکشم نم

 تاقالعلا نم ةعومجم ىلإ «ةداع «جذومنلا» وأ ةموظنملا موهفم ريشيو

 ىتلا تانوكملا وأ رصانعلا نم ددع نيب طبرتو ءاهنيب ايف ةلعافتملو ةمظنملا

 thle دعاستو .ةنيعم ةفيظو يدؤيو الماكتمو ًادحوم أطمن وأ الك لكشت

 يوبرتلا سفنلا ملع عوضوم ديدحت يف «ةموظنمك ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا
 اذه خيرات يف رخآل تقو نم تداس يتلا تاجلاعملا نم ةقد رثكأ وحن ىلع

 Gooduin and) ريامزولكو نيودوج اهعضو يلا ةموظنملا يفت ابرو . ملعلا

Klausmeier, 1975)صضرغلا اذهب )١( مقر لكشلا يف ةحضوملاو . 

 كالزيسو نيودوج دنع ةيميلعتلا  ةيلمعلا ةموظنم )١( مقر لكشلا

 تاردق سايق -,

 ةيلخدملا ملعتما
 ةيملعتلا فادهألا «باللطلا تالخدمو



 : ىه ةماملا فادهألا نم lode ةموظنملا هذه يدؤت
 .فادهألا : يهو «يوبرتلا سفنلا ملع عوضومل ةيساسألا تانوكملا نيبت - ١

 . ميوقتلاو ءهعاونأو ملعتلا تايلمعو «بالطلا تالخدمو
 .اهنيب ايف اهلعافتو تانوكملا هذه لحادت ىدم نيبث- ۲

 هتاعوضوم يوبرتلا سفنلا ملع اهيف لوانتي يتلا ةينالقعلا ةيلمعلا ىلإ ريشت - "
 تاقالعلا ديدحت كلذكو «حوضوب تاياغلاو لئاسرلا ديدحت ثيح نم
 .اهنيب طبترت يتلا ةيعيبطلا

 ةيلمعل ةيساسألا ميهافملا كاردإ نم نكمي ً(ظنم ًابولسأ ملعملل رفوت - ٤
 قيقحت يف اهحاجن ىدم نايبو ةيلمعلا هذه طبض نم نكي اك «ملعتلا
 .ةبوغرملا فادهألا

 .باتكلا اذه داوم ميظنت يف ةعبتملا ةيجيتارتسالا نع ةحضاو ةركف يطعت  ه

 ةوق يبناج ىلع يوطنت ةموظنلا هذه نأ ريامزولكو نيودوج ىريو
 نيينعملاو نيملعملا نكمت يتلا ةلوهسلا يف ةوقلا بناج ىلجتي ثيح «فعصو

 اهيلع موقت يتلا ميهافملاو سسألا كاردإ نم ةيميلعتلاو ةيوبزتلا نوؤشلاب
 هذهل دئازلا طيسبتلا لالخ نم ىلجتيف فعضلا بناج امأ .ملعتلا ةيلمع
 لعافتت يتلاو .ةددعتملاو ةعونتملا تاريغتملا نم هيلع يوطنت ال .ةدقعملا ةيلمعلا
 هعم بعصي يذلا رمألا .هجئاتنو ملعتلا يف رخأب وأ لكشب رثؤتو he |يف

Ula!ال فعضلا اذه نأ ديب .ةقيرطلا هذه لثم يف  gaةلوليحلا ةرورضلاب  
 يسفنلا ناديملا يف gar‘ لكل ةماه ربتعت يتلا ءةقباسلا فادهألا قيقحت نود
 اهيلع لمتشت يتلا ةعبرألا تانوكملا نم لكل ةشقانم يلي ايفو .يوبرتلاو
 . يوبرتلا سفنلا ملعل يسيئرلا عوضوملا نوكتو ةموظنملا
 Instructional Objectives : ةيميلعتلا فادهألا أ

 يتلا فادهألل هديدحت دعب الإ هلمع ملعملا أدبي ال نأ ضرتفملا نم

 oat نأ هيلع بجي يأ ‹ةنيعم ةدام سيردت لالخ نم اهقيقحت ىلإ ىمري

 ملع مهاسيو .هبالط دنع اهثادحإ ىلإ فده يتلا ةيكولسلا تاريغتلا ًاقبسم

 ثحبي ثيح .فادهألا عضو ةيلمع يف ةعونتمو ةديدع قرطب يوبرتلا سفنلا

 اهعاونأ يف ثحبي امك .ليصحتلا يف اهراثاو ءاهتغايص قرطو اهتاحلطصم يف
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 اهتغايصو هفادهأ ديدحت ةمهم ملعملا ىلع لهسي يذلا il ؛اهعينصت قرطو

 .اهميوقتو

 Students Inputs :بالطلا تالخدم ب

 مهملعت 3 قباس كولس نم هوبستكا امو ةنهارلا بالطلا صئاصخ رۇت

 صئاصخلا كلت ىلع فرعتلا ةمهم ملعملا ىلع ضرفي اذهو .هقرطو ىحاللا

 سفنلا ملع مهاسيو .ملعتلا ىلع مهتاردق يف رثؤتو هبالط اب مستي يتلا

 ,d Lol ةيضأ صئاصخلا رثكأ ديدحتو ةسارد 3 ws دح ىلإ يوبرتلا

 ةيفلخلاو ىمنلا ىوتسمو ةعونتملا ةيلقعلا تاردقلاك . Lal ةيلباقو ليصحتلا

 . ليصحتلاو ةيعفادلا ىوتسمو «ةيفاقثلاو ةيعامتجالا  ةيداصتقالا

 نكمت يتلا قرطلاو تامولعملا نم ريثكلا يوبرتلا سفنلا ملع مدقيو
 ريشي امم .فادهألا رايتخا لام يف صئاصخلا هذه نم ةدافتسالا نم ملعملا

 ءاهتغايصو فادهألا رايتخا ةيلمع نع بالطلا تالخدم لاصفنا مدع ىلإ
 يف ىلوألا ةوطخلا ىلإ ةيناثلا ةوطخلا نم هجتملا مهسلا هيلع لدي ام اذهو
 تاساردلا جئاتن ىلإ دانتسالاب ةداع عضوت فادهألا )١(. OF مقر لكشلا
 دامتعالابو «ةفلتخملا مهومن لحارم يف لافطألا صئاصخ لوانتت يتلا ثوحبلاو
 coe ةصاخلا ومنلا تايوتسم قيقحت نم مهتكمت يتلا ةبسانملا تايلمعلا ىلع
 ديدحت ةيلمع ىلع بالطلا صئاصخ سايق ةيلمع قبس ةيناكما حيتي اذهو
 فادهأ عم بسانتت YY ءالوأ فادهألا عضو فولأملا نم نكلو .فادهألا

chal!ةدمتعملا ةيوبرتلا ةسايسلاو يميلعتلا . 

obاهتاطابتراو بالطلا صئاصخب ةقلعتملا فراعملاب ملعملا ديوزت  

 «ليصحتلاو ةعونتملا ةيلقعلا تاردقلا نيب ةقالعلاب ةصاخلا فراعملاك «مهملعتب
 ضعب نيب ةقالعلاكو «تاردقلا هذه يف ةرثؤملا ةيئارولاو ةيئيبلا لماوعلاو

 اهتراثتسا قرطو «ملعتلاو .حومطلا ىوتسمو ةيعقاولاك  ةيصخشلا تامس
 دنع ملعتلا ةيلمع لهسي اك .هتمهم ءادأ ملعملا ىلع لهسي ءابنوكت لماوعو
 cl ريبعتبو .ةعاجن AST ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا لعجيو «بالطلا
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 اهيلع فرعتلا قرطو «بالطلا صئاصخ مهف يف يوبرتلا سفنلا ملع مهاسي
 . ملعتلا يف اهالخ نم رثؤت يتلا ةيفيكلا يفر ءاهديدحتو

 وتوأ حرتقي «ةيكولسلا مهتالخدم وأ بالطلا صئاصخ ىلع فرقوللو
 : يه ءاهصيخشتل تايوتسم ةثالث يمنيمكامو

 Survay Diagnosis : ىحسملا صيخشتلا ىوتسم ١

 فرعتلا فديب هتاذ ملعملا اهب موقي ةيفص ةلبرغ ةيلمع ىلإ ريشيو
 .ةعوضوملا ةيميلعتلا فادهألا زاجلا ىلع نيرداقلا ريغ بالطلا ىلع
 LS «ةيلقعلا تاردقلا تارابتخاو ةيليصحتلا تارابتخالا اهيف مدختسيو
  يداصتقالاو !GUS مهاوتسم ىلع فوقولل بالطلا تافلم ىلإ دوعي

 ةيلكلا مہتاردق Lid عيطتسي ثيحب , يمكارتلا مهلجسو يعامتجالا

 نم قدأ تايوتسم ىلإ نوجاتحي نيذلا نييعتو ءزاجنإلاو لمعلا ىلع

 by فصلا ةفرغ يف صيخشتلا نم ىوتسملا اذه قبطيو .صيخشتلا
 . يعامج وحن

 Specific Diagnosis : ددحملا صيخشتلا ىوتسم - ۲

 ةيدرفلا قورفلا ىلع فرعتلا ىلإ صيخشتلا نم عونلا اذه فده
 ديدحت بج ثيحب بالطلا ضعب دنع يليصحتلا فعضلا ببست يتلا

 لوحت يتلا تاقوعملا ىلع فوقولل قيقد لكشب ةيقيقحلا ملعتملا تاباجتسا

 ىلع صيخشتلا اذه قبطيو .ةيميلعتلا فادهألا زاجنا ىلع هتردق نود

 ملع يف صتخملا وأ يسفنلا دشرملا وأ فصلا ملعم هب موقيو يدرف وحن

 .ةسردملاب يوبرتلا سفنلا

 Intensive Diagnosis : زكرملا صيخشتلا ىوتسم ۔ ۳

 ًايلقع نيفلختملا بالطلا ىلع فرعتلا ىلإ ىوتسملا اذه ىعسب
 سفنلا ماع ةداع هب موقيو «ةصاخ ةيديلعتو ةيجالع جمارب ىلإ نوجاتحيو
 نم ديدعلا هيف مدختسيو .يسفنلا جلاعملا وأ يكينيلكإلا وأ يوبرتلا
 .هجالع قرطو هرهاظمو فلختلا بابسأ ىلع فوقولل تارابتخالا



 :هذيفنتو يميلعتلا طاشنلا طيطخم  ج

 ىلع ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا ةموظنل GIL نوكملا يوطني

 بجي ذإ ءةفلتخملا ميلعتلا بيلاسأب هعاونأو ملعتلاب ةقالعلا تاذ تاطاشنلا

 ءىدابملا ىلع فوقولل «ملعتلا ةعيبط نع ًاحضاو ًاروصت لكشي نأ ملعملا ىلع
 ANS نم نكمي (AP «بالطلا دنع باستكالا ةيلمع مكحت يتلا أ ةيساسألا

 نيملعملا ديوزتب يوبرتلا سفنلا ملع موقيو .هرييغتو درفلا كولس يف ريثأتلا
 اهتيلاعف ىدم ًانيبم ce Goll هذه نم dale عاوناب «ةيوبرتلا رومألاب نيمتهملاو

 عونت ىلإ ءىدابملا هذه عونت دوعيو «ةفلتخملا ةيميلعتلا عاضرالل اهتم ءالمو

 يلاعفنالاو يمسجلا ومنلا فالتخاب فلتخت يتلا هتايوتسمو يرشبلا كولسلا

 .درقلل يلقعلاو

ateىلع بجي «هعاونأو ملعتلا ةعيبط ىلع فرعتلا ةرورض ىلإ  

 ةداملاب ةقالعلا يذ بسانملا ميلعتلا بولسأ رايتخا ىلع ًارداق نوكي نأ ملعملا

 سفنلا ملع موقيو .ةعونتملا بالطلا تاردقو مامتهالا عضوم ةيساردلا

 ةيميلعتلا بيلاسألا رثكأ رايتخا ىلع ملعملا ةدعاسمب لاجملا اذه يف يوبرتلا

 عاونأ نيب ةقالعلا نايب لالخ نم كلذو «ةيميلعتلا فادهألا قيقحت يف ةيلاعف

 ةيلمعلا لهسي امم ءاهيف رثؤت يتلا لماوعلا ديدحتو «ميلعتلا بيلاسأو ملعتلا

 .ءاوس دح ىلع بلاطلاو ملعملل ةبسنلاب ةيملعتلا  ةيميلعتلا

 Evaluation مي يوقتلا د

 ,ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا نم ريخألاو عبارلا نوكملا ميوقتلا لكشي

 ىلع بجي ذإ «فادهألا قيقحت ثيح نم بالطلا مدقت ىدم ةفرعم لوانتيو

 ىلع فقي نأ بجي يأ + م ed بالطلا ناك اذإ ام فرعي نأ ملعل

 ميوقتلا نأ ينعي ال اذه نأ ديب , .ملعتلا ةجيتن مهكولس ىلع أرطي يذلا ريغتلا

 نيرخآلا نينوكملاب ءقيثو وحن es laf hin لب .ءطقف فادهألاب طبترم
 « هذيفنتو يميلعتلا طاشنلا طيطختو بالطلا تالخدم ,LA ءملعتلا ةيلمعل

OFةرمتسم ةيلمع ميوقتلا  fasهولتتو هقفارتو يميلعتلا طاشنلا ذيفنت لبق . 

 .ميلعتلا دعب ميوقتو «ميلعتلا ءانثأ ميوقتو «ميلعتلا لبق ميوقت كانه يأ
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 ملعملا دعاست يتلا راكفألاو فراعملا ضعب يوبرتلا سفنلا ملع رفويو
 عاضوألا يف ةلضفملا ميوقتلا عاونأ ًانيبم هذه ميوقتلا ةيلمعب مايقلا ىلع
 «عاضوألا هذه عم مءالتت يتلا ةعونتملا سايقلا تاودأو «ةفلتخملا ةيميلعتلا
 ةيلمع ريس ةفرعم نم نكمت .ملعملا ىدل ةحضاو ةروص رفاوتت ثيحب
 بجي يتلا بناوجلاو ءفادهألا تققح يتلا بناوجلا ىلع فقي ذإ «ميلعتلا
 Ape ءانغتسالا بجي يتلا بناوجلاو ءاهليدعت وأ اهتعباتم

 سفنلا ملع عوضوم تانوكم ضارعتسا دعب LEY نم دب الو
 ىلع اهمظعم يف زكرتت ملعلا اذه يف نيثحابلاو ءاملعلا دوهج نأ ىلإ ؛يوبرتلا
 لك يوطني ذإ «تانوكملا هذه تاريغتم نيب ةمئاقلا ةفلتخملا تاقالعلا ةسارد
 تانوكملا تاريغتمب رثأتتو رثؤت دق يتلا تاريغتملا نم عونتم ددع لع اهنم
 ,ليصحتلا يدنسو .ءاكذلاك) بالطلا تالخدمب رخآب وأ لكشب ,bs (بالطلا كولس يف اهئادحإ بوغرملا تاريغتلا) يميلعتلا فدهلاف .ىرخألا
 سيردتلا بولسابو Gall) وأ يطارشإلا ملعتلاك) ملعتلا عونبو (ةيعفادلاو
 يذلا ريغتلا ىلع ففوقولا) ميوقتلابو (فاشكتسالا وأ ةرضاحملا وأ ةشقانملاك)
 .(ةيملعتلاو ةيميلعتلا ةيلمعلا ةجيتن بالطلا كولس ىلع أرط

 ملعملا دوزي «ةلعافتملاو ةلخادتملا تاقالعلا هذه ةعيبط ىلع فرعتلا نإ
 ‹لضفألا وحتلا ىلع ةيميلعتلا هماهم ءادأ نم هنكمت ىتلا ةيرورضلا تامولعمل اب
 ل ةمئالملا لولحلا داجيإو «يفصلا هلمع يف ةبسانملا تارارقلا ذاختا نم هنكمتو
 .لمعلا اذهب همايق ىدل تالكشم نم هضرتعي دق

 يوبرتلا سفنلا ملع يف ثحبلا قرط

 نأ الإ ءهلئاسوو يملعلا ثحبلا قرطل عساولا راشتنالا نم مغرلاب
 مدقتلا بصي مل - يوبرتلا سفنلا ملع اهنمو - ةيناسنإلا مولعلا يف ثحبلا
 ميهافملا ثيح نم ءاوس te ءايزيفلاك  ةيعيبطلا مولعلا هتباصأ يذلا
 قرطلا ثيح نم وأ «مولعلا كلت يف ةمدختسملا* تاميمعتلاو ءىدايملاو
 ةرورضب لوقلا ىلإ نيثحابلا ضعب اعد ام اذهو ..اهيف ةعبتملا بيلاسألاو
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 ةيعيبطلا مولعلا قرط نع فلتخت ءةيناسنإلا مولعلاب dole قرط ىلإ ءوجللا
 نسم اه ةحودتم الف» cider نركت of مولعلا هذه ديرأ اذإ نكلو ؛ اهبيلاسأو

 بيجن يكز) «ةيعيبطلا مولعلا هيف ريست يذلا يقطنملا قيرطلا سفن يف ريسلا
 .(۳۰۳ ء۱٦۱۹ «دومحم

 ىلإ ءةيعيبطلا مولعلا نع ةيناسنإلا مولعلا فلخت يف ببسلا ope دقو

 ميهافملاو رهاوظلا ديقعتف .مولعلا هذه اهلوانتت يتلا رهاوظلا dnd يف قرفلا

 نم بعصأ اهتجلاعم رمأ fat SLY مولعلا اهيلع يوطنت يتلا تاقالعلاو

 ال .ةيناسنإلا ةرهاظلا ديقعت نأ ديب .اهميهافمو ةيعيبطلا مولعلا رهاوظ ةجلاعم

 ةبوعص AT ثحبلا اذه رمأ لعجي لب «ةرورضلاب اهثحب ةلاحتسا ينعي

 . اديقعتو

 يتلا تاريغتملا ددعتو ءاهسناجت مدعو ءةيجولوكيسلا رهاوظلا عونت نإو
 ةرهاظلا لكشت يتلا ةيلوألا رصانعلا لزع رذعتملا نم لعجت ءاهيف لخدتت

 رذعتملا نم لعجت امك «ةرهاظلا نوكت يف رصانعلا هذه رثأ نايبل , ةيجولوكيسلا
 تاريغتمب ءةداع ماكحألا هذه ددحتت كلذل ءاهددصب ةماع ماكحأ قالطإ

 ىلع ةردقلا نم Le يذلا رمألا «نينيعم ناكمو نامزو «نينيعم دارفأو «ةئيعم
 . ميمعتلا

 ميهافملا ضعب ىلع فوقولا نود لحت مل تابوعصلا هذه نأ ديب

 رهاوظلا ريسفت يف يوبرتلا سفنلا ملع اهمدختسي يتلا ةيساسألا ءىدابملاو
 اهطبضو اهمهف فدبب كلذو .يملعتلا  يميلعتلا عضولا يف ةماملا ةيكولسلا

 نم «ىرخألا مولعلا عم يوبرتلا سفنلا ملع كلذب هباشتيو ءاهب ؤبنتلاو
 نم ديزم ىلإ tl وأ لكشب يدؤت يتلاو «ملعك اهب موقي يتلا ةفيظولا ثيح
 . ملعملل ينهملا ومنلا

 يوبرتلا سفتلا ملع ين ميهافملا
 مولعلا يف امك يوبرتلا سفنلا ملع يف Concepts ميهافملا مدختست

 طاشنب همايق ءانثأ درفلا كولس ىلإ ملعلا اذه قايس يف ريشت ثيح .ىرخألا

 ةيئيبلا طورشلا ىلإو ءهابتنالاو كاردإلاو ركذتلاو ريكفتلاو ملعتلاك cb يوبرت
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 ةيداصتقالاو ةيعيبطلا طورشلاك كولسلا اذهب ةقالعلا تاذ ةفلتخملا

 . ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو

 عساو اهضعيف «ددعتلاو عونتلاب يوبرتلا سفنلا ملع ميهافم فصتت

 لوحي يذلا رمألا خلا . . .ليملاو هاجتالاو ةيعفادلاو ءاكذلاو ملعتلاك «لماشو

 ًاديدحت رثكأو ًالومش لقأ رخآلا ضعبلاو «قيقد وحن ىلع اهديدحت نود
 .خلا . .لاقتنالاو ززعملاو ريثملاو ةباجتسالاك .ًاحوضوو

 تافيرعتلا لع Liye ءاهانعم يف يوبرتلا سفنلا ملع ميهافم دمتعتو

 نأ ديب ءاهحاضياو اهديدحتل مهنم ةلواحم يف اهيلإ نوثحابلا اهبسني يتلا

 مهروصت قرطو نيثحابلا رظن تاهجو فالتخاب bye فلتخت تافيرعتلا
 لوصولا ةيلمع يف روصق ىلإ يدؤي رمأ وهو .هديدحت نولواحي يذلا موهفملل
 ًايئزج .ميهافملا هذه دمتعت اك :ةتباث دعاوق وأ نيناوقو ةحضاو ءىدابم ىلإ
 ال كلذ نأ ريغ ءاهتساردو اهسايق يف ةمدختسملا تاودألاو قرطلا ىلع .ًاضيأ

geوه كلذ ناك ابرو «سايقلا لئاسو هسيقت امو فيرعتلا نيب قباطت درجو  
 نيثحابلا نم ديدعلاف .ةيئارجإلا تافيرعتلاب ىمسي ام داجيا ىلإ عفادلا

 اوعضو دق ءرلسكيفو هنيببك «.ًالثم ءاكذلا موهفم اولوانت نيذلا ءاهلعلاو
 هذه نأ الإ .هسايقل تاودأ اوممصو cel Sil مرهفم ديدحتل تافيرعت

 ًائيش سيياقملا سيقت دق ءرخآ ريبعتبو «تافيرعتلا كلت عم قفتت ال تاودألا

 قرطلا «قيقد وحن ىلع نوثحابلا نيبي مل ذإ ؛تافيرعتلا هيلإ ريشت يذلا ريغ
 . سايقلا عضوم تافيرعتلا عضو UE نم نكمي يتلا

 رطضا تاضارتفا الإ تسيل يوبرتلا سفنلا ملع ميهافم نم ديدعلا نإ

 - ةيميلعتلا ةيلمعلاب طبترت ةنيعم ةيكولس ةرهاظ ريسفتل اهعضو ىلإ نوثحابلا

 امدنع هداجيإ ىلإ نوثحابلا رطضا ضارتفا ءالثم ةيعفادلا موهفمف .ةيملعتلا
 لاجم يف ءادألا ثيح نم دارفألا نيب ةدوجوملا قورفلا ريسفت ةلكشم اوهجاو

 اذه يف رثؤت دق يتلا ىرخألا لماوعلا وأ طورشلا هباشت لاح يف .نيعم

 . ةيعفادلا يف قورفلا ىلإ ءادألا يف قورفلا نوثحابلا بسني كلذبو .ءادألا

۲۹ 



 تالكشم نم هنع بترتي ال .نيليوط ,Yar ًاشافن جبنلا اذه راثأ دقو

 نوثحابلا بكتري «يقطنلا ىوتسملا لعف .يئارجإلاو يقطنملا نييوتسملا ىلع
 وأ رئادلا رودلاب ىمسي ًايقطنم tas تاضارتفالا هذه لثم نوعضي نيذلا

 ًانيعم ًاضارتفا عضيف «ةنيعم ةرهاظ ثحابلا ظحالي ذإ «بولطملا ىلع ةرداصملاب

 سيل رمأ اذهو .هسفن ضارتفالا اذه ىلع ًادامتعا اهريسفتب موقي مث < ءاهمهفل

 نأ وطسرأ «ضرتفا» دقف ءءالعلاو ةفسالفلا رابك ىدل ىتح «برغتسمب

 اا نأ سضارتفال اذه نم جتنتساو «ملاعلا زكرم هاجتاب طقست ماسجألا

 ةيملعلا قئاقحلا تتبثأ يذلا رمألا ءاههاجتاب طقست ماسجألا نأل «ملاعلا زكرم»
 ةجيتن «زئارغلا» دوجو «ضرتفا» امدنع هتاذ ًاطخلا ديورف بكتراو .هنالطب

 هذه دعب ايف رسفو .هاضرم ىدل ةرتاوتملا كولسلا طامنأ ضعبل ةظحالم

 ىوتسملا ىلع Lf Sol اهضرتفا يتلا اهتاذ «زئارغلاب» ةيكولسلا طافألا

 ىلع فرعتلاو ضرتفملا موهفملا «دوجو» نم ققحتلا .بعصي .يئارجإلا
 دقو .نهارلا تقولا يف ةرفاوتملا سايقلاو ثحبلا تاينقت روصقل «هتعيبط»

 يف نيثحابلا نكمت يتلا تاينقتلا رفاوتت ل الاط روهظلا يف تالكشملا هذه رمتست
 . قيقد وحن ىلع ملعلا اذه ميهافم ديدحم نم يوبرتلا سفنلا ملع

 سفنلا ملع ميهافم ىلإ ةراشالل ةداع «تاريغتم» حلطصم مدختسیو

 هذه ثيح نم دارفألا نيابت ىلإ مادختسالا اذه يف ببسلا دوعيو «يوبرتلا

 ملعتلا ىلع ةردقلاو ةيعفادلا ىوتسمو ءاكذلا ةبسن يف نوفلتخي ذإ 6 ميهافحلا

 هتاذ درفلا ىلع .أرطت نأ نكمي يتلا تاريغتلا ىلإ دوعي اك خلا . . .ركذتلاو
 اذهل .اهيف شيعي يتلا ةيئيبلا طورشلا فالتخاو ةربخلاو ومنلاو جضنلا ةجيتن
 ىلإ ىدأ يذلا رمألا 2( مهريغتو» دارفألا «نيابت» . ةجيتن ميهافملا «ريغتت»

 . ميهافملا ىلع ةلالدلل «تاريغتملا» مادختسا

 يوبرتلا سفنلا ملع يف ءيدابملا

 لب .طقف اهتغايصو ميهافملا ءانب دنع يوبرتلا سفنلا ملع فقوتي ال
 نيب ةمئاقلا تاقالعلا فصت يتلا Principles ءىدابملا عضو Lat لواحي

 ربتعت اذه .ميمعتلا نم لضفأ عون ىلإ لوصولا ةيغب «تاريغتملا وأ ميهافملا
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 زيزعتلا نأب» لئاقلا أدبلاك «يفصولا عونلا نم يوبرتلا سفنلا ملع ءىدابم

 يوذ دارفألا نأب» لئاقلا أدبملا وأ «ةززعملا ةباجتسالا ثودح لامتحا ديزي

 ةيليصحت تايوتسم ىلع لوصحلا ىلإ نوعزني ء.ةعفترملا ةيلقعلا تاردقلا

 . (ةعفتر م

 الإ نوناقلا وأ ةدعاقلا قوتسم ىلإ یقرت اذ oe gol هله لثم نأ ديب

 ثيح نم ءاوس «ةقيقدلا ةيملعلا بيلاسألا قفوو يجهنم وحن ىلع تقتشا اذإ

 .قدصلاو تابثلا نم فاك ردقب فصنت نأو «ةيبيرجتلاو ةيعقاولا

 يوبرتلا سفنلا ملع يف طبضلاو ؤبنتلاو مهفلا
Geىؤبنتلاو .مهفلا :يه .فادهأ ةثالث قيقحت ىلإ ملعلا  

 رهاوظلا يف ريكفتلا أدب ذنم اهقيقحت ناسنإلا لواح فادهأ يهو .طبضلاو

 ىلع فرعتلاو رهاوظلا هذه ريسفت ىلإ ىعس دقف ءاهظحالي يتلا ةيعيبطلا

 ةرطيسلاو اهب مكحتلا يف بغرو ءالبقتسم اهعوقوب ؤبنتلا لواحو ءاهبابسأ
 هذه قيقحت .ىرخألا مولعلا نم هريغك .يوبرتلا سفنلا ملع لواحيو .اهيلع
 .همامتها ناديم يف عقت يتلا رهاوظلل هثحب لالخ نم فادهألا

 Understanding : مهفلا

 وأ ميهافملا نيب تاقالعلا ريسفت وأ حرش ةيلمع ىلإ مهفلا ريشي
 ىلع ثحابلا رصتقي ال ذإ «مامتهالا عضوم ةرهاظلاب ةقالعلا تاذ تاريغتملا

 ىلعو ءاهثودح بابسأ ىلع فرعتلا Lat لواحي لب .طقف ةرهاظلا هذه فصو

 رسفت تاميمعتو ءىدابم ةغايص نم نكمتي ثيحب «اهيف رثؤت يتلا لماوعلا
 وأ ةرهاظلا ءوشن يف ام لك رود نيبتو «لماوعلا هذه نيب ةمئاقلا تاقالعلا

 . اهريغت

 < بو ب < ) نأب لوقلاف ءةيمتح جئاتن ىلإ ةلي تامدقم ضقت ثيح ؛تاريغتملا نيب طبرت يتلا ةيقطنملا تاقالعلا ىلع فوقولاب مهفلا رشيتيو

 حو تو تاريغتملا نيب ةقالعلاف .ح أ < نأب جاتنتسالا ىلإ تح يدؤي ح
 . ةيقطنم ةقالع يه
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 رهاوظلا ضعب ريسفت يوبرتلا سفنلا ple يف ثحابلا عيصتسيو
 تاذ تاريغتملا نيب ةقالعلا هذه لثم داجيإ نم نكمت اذإ ءةيملعتلا  ةيميلعتلا

 ادجو امدنع (131/8) ادرازاكو لوديب هب ماق ام اذهو .رهاوظلا هذه ةقالعلا

 نيصصخملا بالطلا ددعو CP ريغتم) ةيسردملا قطانملل ةيلاملا دراوملا نيب ةقالع

 دقف .(حريغتم) بالطلا ءالؤهل يليصحتلا ىوتسملاو (بريغتم) ملعم لكل
 ىوتسملاو ةسردملل ةيلاملا دراوملا نيب طابترا دوجو ناثحابلا ناذه عقوت

 ىلع ةيميلعتلا ةقطنملا ةردق يف رثؤت ةيلالا دراوملا OY .بالطلل ليصحتلا

 يذلا رمألا ءدحاولا فصلا بالط ote يف رۇي رمأ وهو «نيملعملا فيظوت

 ودغت كلذبو .بالطلل يليصحتلا ىوتسملا يفو ميلعتلا ةيلعاف يف هرودب رثؤي
 هذه رثأ حاضتال ةموهفمو ةيقطنم ليصحتلا ىوتسمو ةيلاملا دراوملا نيب ةقالعلا

 .اهضعب يف تاريغتملا

Prediction : 5.2/1 

 لاج يف ةيلبقتسملا رهاوظلا وأ ثداوحلا ةفرعم ىلع ةردقلا وه ؤبنتلا نإ

 تاذ تاريغتملا نيب ةدوجوملا تاقالعلا ةفرعم ىلإ دانتسالاب كلذو .نيعم

 ةيعماجلا ةنسلا بالطل ىليصحتلا ىوتسملاب ؤبنتلاك .لاجملا اذ ةقالعلا
 بالطلا ةردقب ؤبنتلا وأ «ةيوناثلا ةلحرملا يف مهليصحت ىوتسم ةفرعمب «ىلوألا
 . ةيسردملا تادادعتسالا تارابتخا يف مهتاجرد ةفرعم لالخ نم ليصحتلا ىلع

 يف بالطلل يليصحتلا ىوتسملا نيب Be دوجو ىلع ثوحبلا تلد اذإف

 ةيعماجلا ةساردلا يف يليصحتلا مهاوتسمو ()ريغتم) ةيوناثلا ةسردملا

 تارايتخال ةبسنلاب مهاوتسم فرع اذإ (سريغتملاب ؤبنتلا نكمأ «(ت ريغتم)
 تناك اذإ ام pal ةيؤبنتلا ةميقلا دادزتو .(/ريغتم) ةيسردملا تادادعتسالا

 . ةيببس وأ ةيقطنم ةقالع ءرخآلا pall هطبرت ىلا ةقالعلا

 ميهافملا نيب تاميمعتلا وأ تاقالعلا ةغايص ىلع رصتقي ال ذإ .رهاوظلا هذه
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 تاقالعلا مزه 5 لمعت يلا ةقيرطلاب ؤبنتلا ىلإ یعسی لب ctor عصضوم

 . لبقتسملا يف

 ديقعتل «يوبرتلا سفنلا ملع 3 (a یوتسم لصي ال دقو

 كلذ نأ ديب .ةيعيبطلا مولعلا ضعب اهيلإ لصت يتلا نيقيلا ةجرد ؛هتاعوضوم
Yقئاقحلاو تامولعملاف 6 ٌؤبنتلا فده قيقحت لع ملعلا اذه ةردق مدع ينعي  

 ؤبنتلا ىلع دعاست «ةعونتملاو ةددعتملا ثوحبلا ةجيتن اهرفو pl ءىدابملاو

 يف ّيضملا ىلع بالطلا ةردقب ؤبنتلاك .ةيملعتلا  ةيميلعتلا رهاوظلا نم ريثكلاب
 ةيليصحت تايوتسم لإ لوصولا ىلع مهتردقب ؤبنتلاو « نیعم يسارد جمانرب

 لح ىلع دعاسيو Sly» تقولاو دهجلا نم ريثكلا رفوي يذلا رمألا « ةنيعم

 .ةفلتخملا ةيميلعتلا عاضوألا اهيلع يوطنت يتلا ةيوبرتلا تالكشملا نم ديدعلا

Control : ba! 

 يف مهست يتلا ةيساسألا تاريغتلا ضعب يف مكحتلا ةيلمع وه طبضلا
 ملع يف نوثحابلا لواحيو .ىرخأ تاريغتم يف اهرثأ نايبل ءام ةرهاظ ثاحإ

 حاجن ىلإ يدؤت يتلا تاريغتملا ىلع فرعتلا «ةليوط ةرتف ذنم يوبرتلا سفنلا
 اذه يف طبضلا ةيلمع نأ ديب .لمكألا هجولا ىلع ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا

 ر رهاوظلا ضعبب ؤبنتلا نم ثحابلا نكمتي دقف «لهسلا رمآلاب تسيل «لمعلا
 ادامتعا «سالطلل يليصحتلا ىوتسملاب ؤبنتلاف ءاهطبض ىلع ةردقلا رفاوت نود

 ةرهاظ طبض ىلع ةردقلا ةرورضلاب ينعي ال .مهتادادعتسا ةفرعم ىلع

 يف مهاست يتلا فورظلاو تاريغتملا لعافتو عونتو ددعتل كلذو «ليصحتلا

glamناب وأ لكشب  

 نيريغتم نيب ةيفيظو وأ ةيببس تاقالع دوجو ىلع ظبضلا ةيلمع فقوتتو
 نم ثحابلا نكمتي ثيحب «تاريغتملا هذه دحأ ةجلاعم ةيناكما ىلعو ءرثكأ و

 dee ةءارقلا ىلع لافطألا ةردقف .ىرخألا تاريغتملا يف هرثأ نايبل هتميق رييغت

 «ةءارقلا ملعت قرط يف مكحتلا ثحابلا عاطتسا )34 ciel all ملعت نع جتنت

obةداملا هذه يف مهليصحت ىوتسم ثيح نم .لافطألا نيب فالتخا يأ , 
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 يف رثؤت يتلا لماوعلا ةيقب تہباشت ول ايف ءاهميلعت قرط فالتخا ىلإ دوعي
 . ليصحتلا اذه

 ميلعت قرط نيب ةيفيظو وأ ةيببس ةقالع كانه ob لوقلا نكي كلذبو
 يف ليصحتلا ىوتسم نأ يأ «ةءارقلا يف ذيمالتلا ليصحت تايوتسمو «ةءارقلا
 .اهميلعت قرطب طوبضم وأ موكحم ةءارقلا

 عون tel ىلع موقي طبضلاو ؤبنتلاو مهفلا نم الك نأ حضتي اذكهو
 ىلع موقي مهفلاف .مامتهالا عضوم تاريغتملا وأ ميهافملا نيب تاقالعلا نم

 ىلع طبضلا موقي نيب «ةينمزألا تاقالعلا لع jel موقيو ءةيقطنملا تاقالعلا

 .ةيبيسلا وأ ةيفيظولا تاقالعلا

 تاريغتلا نيب تاقالعلا ةسارد فرط

 ةينمزو ةيقطنم تاقالع ىلإ تاقالعلا فينصت نكي هنأ قبس امم ظحالي

 نكلو .طبضلاو ؤبنتلاو مهفلا ةثالثلا ملعلا فادهأل ًاقبط كلذو «ةيفيظوو
 ءةيببس تاقالعو ةيطابترا تاقالع ىلإ ًاضيأ تاقالعلا هذه فينصت نكمي
 . مامتهالا عضوم رهاوظلا ةسارد ىدل ثحابلا هعبتي يذلا جبنملل tebe كلذو

 cles ثودحلا ىلإ تاريغتملا ضعب ةعزن ىلع ةيطابترالا تاقالعلا لدت

 Ob لوقلا نكمي ذإ ءرثألاو ببسلا ةقالعب ىمسي ام ةرورضلاب سكعت نأ نود
 رثأ ىلع لدتف ةيببسلا تاقالعلا امأ .تاريغتملا عم دوجولا ىلإ عزني )ريغتملا

 ىلإ لوألا ريغتملا ىلع أرطي يذلا ريغتلا يدؤي ثيحب Cal ريغتم يف ام ريغتم
 ددحي وأ ببسي ) ريغتملا Ob كاذنيح لاقي نأ نكميو «يناثلا ريغتملا يف ريغت

 . بريغتملا

 ةغلاب ةيمهأ وذ ءةيببس مأ ةيطابترا اهنوك ثيح نم ةقالعلا ةعيبط ديدحتو

 ةعيبطب طبترت ةيلمع جئاتن نم كلذ ىلع بترتي U «يوبرتلا سفنلا ملع يف
 يوذ دارفألا نأ ليوط نمز ذنم سفنلا ءالع نيب دقف .اهتاذ ةقالعلا مادختسا

 اهكلمي يتلا نم ىنغأ ةيوغل ةليصح كالتما ىلإ نوعزني « عفترملا ءاكذلا لدعم
 .ضفخنملا ءاكذلا لدعم ووذ
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 ةيمنت ىلإ ام صخش أجلي دقف «هيف ًابوغرم ًارمأ عفترملا ءاكذلا ناك الو
 نيب ةقالعلا نأ ًاضرتفم .هئاكذ لدعم ةدايز فدهب ءاهئانغاو ةيوغللا هتليصح
 كسيلف نيب يذلا رمألا ءةلدابتم ةيببس ةقالع .ةيوغللا ةليصحلاو ءاكذلا لدعم

(Flesck, 1954)هأطخ . OYتسيلو ءاكذلا رهاظم نم رهظم .ةيوغللا ةليصحلا  
 ءةينغ ةيوغل ةليصح ىلإ يدؤي عفترملا ءاكذلا لدعم ناك اذإف هل اس

 ةدايز ىلإ يدؤت ال Cal ةيوغللا ةليصحلا نأ يأ ءًاحيحص سيل سكعلاف
 . ءاكذلا لدعم

 اذإ ام ةفرعم نم دب ال .«رثكأ وأ نيريغتم نيب ةقالعلا ةعيبط ديدحتلو
 هيف نرتقت ساسأ دوجو بجي كلذل ءًلوأ ال مأ ةدوجوم ةقالعلا هذه تناك
 ةيعفادلا نيب ةقالعلا ساسأ وه Se بلاطلاف «ثحبلا عضوم تاريغتملا
 وه فصلا بالط ددعو ؛تاذلا موهفمو يساردلا فيكتلا نيب وأ ليصحتلاو
 بيردتلا ةيمك نأ امك «يليصحتلا ىوتسملاو فصلا مجح نيب ةقالعلا ساسأ
 ةدعاق دوجو ةرورض نيتي اذكهو .بيردتلاو ءادألا نيب ةقالعلا ساسأ يه
 هذه لثم دوجو ىلع ثحابلا عقي امدنعف «ةساردلا ميهافم اهيف نرتقت
 نيجبنم مادختساب ‹ميهافملا هذه نيب تاقالعلا ةيعون ديدحت لوا .ةدعاقلا

«eet belجمملاو «ةيطابترالا تاقالعلا نايبتل «يطابترالا جهنملا :امه  

 .ةيببسلا تاقالعلا نايبتل «يبيرجتلا

 Correlational Studies : ةيطابترالا تاساردلا جبنم

 عاضوألا نم ريثكلا يف ًاعم دوجولا وأ نارتقالا ىلإ تاريغتملا ضعب حزنت
 لواحيو خلا ...لويملاو ءاكذلاو ةيعفادلاو ليصحتلاك «ةفلتخملا ةيميلعتلا

 هذه نيب دوجوملا طابترالا ىدم نم دكأتلا يوبرتلا سفنلا ملع يف نوثحابلا

 ربتعتو .ةيطابترالا قرطلا مادختساب كلذو ءاهنيب تاقالعلا ةساردل تاريغتملا

 نم ديدعلا OF csp ll سفنلا ملع يف ثحبلا Je يف ةماه قرطلا هذه

 «يبيرجتلا ثحبلا سسأل اهتعيبط ببسل عضخت ال .ملعلا اذه تاعوضوم

 يف بيرجتلا ماقم ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف يطابترالا جملا موقي ثيح

 . تاريغتملا نيب ةيببسلا ةتالعلا ةرورضلاب سكعي ال هنأ ديب « ةيئايزيفلا مولعلا

 ومو



 اهتجلاعمو «ةيمك رهاوظ ىلإ ةيفيكلا رهاوظلا ليوحت نوثحابلا لواحي اذل
 .اهنيب طابترالا نايبل :ًايئاصحا

 يتلا ةيضايرلا ةميقلا ىلإ ةراشإلل طابترالا لماعم» حلطصم مدختسيو
 ني ةميقلا هذه حوارتتو .ثحببلا عضوم ةرهاظلا تاريغتم نب طابترالا لثمت

 لوح تامولعمب ثحابلا طابترالا لماعم دوزيو .رفصلاب ًارورم }- 93 1+

 . ههاجتاو هتيمكو طابترالا دوجو

 ءرفصلا براقي ام وأ رفصلا نيريغتم نيب لماعملا اذه ةميق تغلب اذإف

 نزو نيب طابترالاك نيريغتملا نيذه نيب طابترالا مادعنا ىلع ليلد كلذ نإف

 مدع ,Gage et al) 1975( نورخاو ناجنالف نيب دقو .ءاكذلا لدعمو مسجلا

 ةلحرملا بالط دنع ةيجولويبلا تامولعملاو «ةفاظنلا» ةمس نيب طابترا دوجو

 ال يأ ؛ًارفص نيريغتملا نيذه نيب طابترالا لماعم ةميق تغلب ثيح «ةيوناثلا
seyرومألاب ةيملعلا ةفرعملاو «ةفاظنلا» نيب طابترالا لاكشأ نم لكش يأ  

 .ضعبلا ناهذأل ردابتي دق اك «ةيجولويبلا

 نيريغتملا دحأ ىلع أرطي يذلا ريغتلا نأ ىلإ .يباجيالا طابترالا ريشيو
 Keng نأ يأ cla هاجتالا يف نكلو ءرخآلا ريغتملا يف ريغتب نرتقي

 ضافخنا يأ ‹ حیحص سكعلاو AY ريغتملا ةميق عافتراب نرتقت .نيريغتملا

 قباسلا يليصحتا ىوتسملاف .رخآلا ريغتملا ةميق ضافخناب نرتقت pre ةميق

 ضافخنا و | عافت ناو «يلبقتسملا يليصحتلا مهاوتسمب ًايباجيا طبتري .بالطلل
 ضاقخنا وأ عافتراب طبترم «ةنيعم ةيسارد dey يف يليصحتلا ىوتسملا

Gellىلإ البق ثوحبلا تراشأ دقو .ةقحال ةيسارد ةلحرم يف يليصحتلا  
 ,ةيوناثلا ةلحرملا يف بالطلل ليصحتلا ىوتسملا نيب يباجنا طابترا دوجو

 نيب طابترالا اذه ةميق حوارتتو .ةيعماجلا ةلحرملا يف يليصحتلا مهاوتسمو
 نيب الماك ًايباجيا طابترالا ناك اذإ )14( ةميقلا هذه غلبتو ٠,56٠ و 5٠.٠

 نازيم دومع يف قبئزلا عافتراو ةرارحلا ةجرد نيب طابترالاك «نيريغتملا

 .ةرارحلا
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 نيريغتملا دحأ ىلع ءىراطلا ريغتلا نأ ىلإ ريشيف «يبلسلا طابترالا امأ
 ةميق عافترا يأ .داضملا هاجنالا يف نكلو AW ريغتملا ىلع أرطي ريغتب نرتقي
 يا .حيحص سكعلاو ءرخآلا ريغتملا ةميق ضافخناب نرتقت «نيريغتملا دحأ
 نيب دقو .رخآلا ريغتملا ةميق عافتراب نرتقت «نيريغتملا دحأ iad ضافخنا
 يراجتلا لمعلا ىلإ بالطلا لويم نيب يبلس طابترا دوجو ناجنالف
 نيذه نيب طابترالا لماعم ةميق تغلب ذإ «هيلابلاو حرسملا لوح مهتامولعمو
 لمعلا ىلإ بالطلا ليم دادزا املك هنأ ىنعي يذلا رمألا ٠٠,۴١  نيريغتملا
 .هيلابلاو حرسملاب ةقلعتملا ةيفاقثلا نوؤشلاب مهتامامتها تلق املك «يراجتلا
 ماك ًايبلس نيريغتم نيب طابترالا ناك اذإ ١( -) طابترالا لماعم ةميق غلبتو
 .زاغلا مجحو طغضلا نيب طابترالاك

 ةميقلا هذه تدعتبا الكف .هتميق وأ هتيمك ىلع طابترالا ةيمهأ فقوتتو
 نيريغتملا نيب ةقالعلا تناك الك .بجوملا وأ بلاسلا هاجتالا يف .رفصلا نع
 وأ دوجو ًاكح ينعي ال اهفعض وأ ةقالعلا ةوق نأ ديب .ئوقأ ةساردلا عضوم
 ال وأ رثؤي دق «قباسلا يليصحتلا ىوتسملاف cle ةيببس ةقالع دوجو مدع
 تاردقلاك  ىرخأ تاريغتم كانه OF ءقحاللا يليصحتلا ىوتسملا يف رثؤي
 يليصحتلا ىوتسملا يف رثؤت -خلا . . . ةيعفادلاو ةيصخشلا تامسو .ةيلقعلا
 . ةنيعم بابسأل اهطبض يف بغري ال وأ ثحابلا عيطتسي الو «بلاطلل

 نيب ةيؤبنتلا تاقالعلا ةسارد يف ةيطابترالا قرطلا ريغت «كلذ عمو
 داجيا يوبرتلا سفنلا ple ناديم يف نوثحابلا لواحي ام ًالاغو .تاريغتملا
 ةيسارد ةدام يف بالطلا حاجنب ؤبنتلا نم مهنكمت «تائبنم» وأ ةيؤبنت لئاسو
 تارابتخا نم ريثكلا دوجو رربي ام اذهو .ًامومع يسردملا حاجنلاب وأ ةنيعم
 طابترالل «ةنيعم تاراهم باستكا ىلع درفلا ةردقب ءىبنت يتلا «تادادعتسالا»
 . ةبولطملا «ةراهملا»و «دادعتسالا» نيب مئاقلا

 دهجلا نم ريثكلا «ةيؤبنتلا اهتفيظو ببسب «ةيطابترالا تاساردلا رفوتو
 تامسلا ضعب نيب ًايبسن ًاعفترم ًاطابترا ثحابلا دجو اذإف .تقولاو لامل او
 cls ءةيصخشلا تامس ضعب نيبو «ةنورملاو ةلاصألاو قالطلاك ءةيلقعلا
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 ةيصخشلا تامسب ؤبنتلا عيطتسي دقف .ةهدابملاو لالقتسالاو سفنلاب ةقثلاو

 ةيلقعلا تامسلاب ؤبنتلا وآ «ةنورملاو ةلاصألاو قالطلا سيياقم مادختساب

 ةعومجم مادختسا ىلع رصتقي كلذبو .ةيصخشلا تامس سيياقم مادختساب
 اذإ «تارابتخالا نم ىرخأ ةعومجم هسيقت امب ؤبنتلل «تارابتخالا نم ةدحاو

 رمألا .ًاعفترم تارابتخالا نم ناتعومجملا ناتاه هسيقت ام نيب طابترالا ناك
 .هلامو هتقوو ثحابلا دهج نم رفوي يذلا

 Experimental Studies : ةيبيرجتلا تاساردلا جہنم

 دوجو نع ةرورضلاب فشكي ال ةيطابترالا تاساردلا جهنم نأ نيبت دقل

 رماوظلا طبض ىلع ثحابلا ةردق نم de يذلا رمألا «ةيببسلا تاقالعلا

 ىلإ نوثحابلا أجلي تاقالعلا هذه فاشتكالو ءاهيف ,SO ةساردلا عضوم

 دحأ اهيف جلاعي ةبرجت ميمصتب ثحابلا موقي ثيح «يبيرجتلا gill مادختسا
 ميق وأ قرط وأ لاكشأب همدقيف .لقتسملا ريغتلاب ئمسيو ةرهاظلا تاريغتم

 يذلا ريغتلا ىدأ اذإف . عباتلا ريغتملاب ىمسي Cal ريغتم يف هرثأ نايبل .ةفلتغ
 جاتنتسالا نكمأ «عباتلا ريغتملا يف ريغت ىلإ لقتسملا ريغتملا يف ثحابلا هثدحي

 ريغتملا يف رثؤي وأ ببسي لقتسملا ريغتملا نأو «نيريغتملا نيب ةيببس ةقالع دوجوب
 . عباتلا

 نايبل يبيرجتلا جهنملا ۱۹۸١( «يراحص) نيثحابلا دحأ مدختسا دقو

 ةدام يف مهليصحت ىوتسم يف ةيكولسلا فادهألاب بالطلا ةفرعم رثأ
 بالطلا نم ةيئاوشع ةنيع ثحابلا راتخا فدحلا اذه قيقحتلو . تايضايرلا

 ىلوألا ةعومجملا دارفأ دوزو «ةجلاعم تاعومجم ثالث ىلع اهدارفأ عزوو

 ةيناثلا ةعومجملا دارفأ دوزو ءةيميلعتلا doll سيردت لبق ةيكولسلا فادهألاب

 نم يأب ةثلاثلا ةعومجملا دوزي ملو ءةداملا هذه سيردت دعب ةيكولسلا فادهألاب

 ةداملا سيردت نم ءاهتنالا دعبو .نييلوألا نيتعومجملا اهب دوز يتلا فادهألا

 مدختساو .ءدحاو يليصحت رابتخال ثالثلا تاعومجملا دارفأ ضرع «ةيميلعتلا

 ةيليصحتلا تايوتسملا نيب قورفلا تناك اذإ ام نايبل ةيئاصحالا قرطلا ضعب
 ىوتسملا نأ جئاتنلا تنيبو ءال مأ ةيئاصحإ ةلالد تاذ ثالثلا تاعومجملل
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 .سيردتلا ةيلمع لبق ةيكولسلا فادهألاب تدوز يتلا ةعومجملل ليصحتلا
 نأ ثحابلا جتنتساو .ىرخألا تاعومجملل يليصحتلا ىوتسملا نم لضفأ
 ىوتسم يف رثؤي «سيردتلا thee لبق ةيكولسلا فادهألاب بالطلا ديوزت
 دوزتلا نيب ةيببس ةقالع كانه نأ يأ oleh Jl ةدام يف يليصحتلا بالطلا
 .ليصحتلاو ةيكولسلا فادهألاب

lp leyاذه نم ةيبيرجت  ce glمايقلا ثحابلا ىلع بجي  
 : ةيلاتلا تاوطخلاب

 بالطلا ديوزت قرط نإ . عباتلا ريغتملاو لقتسملا ريغتملا نم لك ديدحت ١

 ءلقتسملا ريغتملا لثمت ءةقباسلا ةساردلا يف ءاج اك «ةيكولسلا فادهألاب
leeةيليصحتلا تايوتسملا لثمت  le got ol bYعباتلا ريغتملا ةساردلا  . 

 LLL تاعومجم ىلع ًايئاوشع مهعيزوتو ةنيعلا دارفأل يئاوشعلا رايتخالا  ؟
 تاريغتم نع جتنت دق يتلاو تاعومجملا هذه نيب قورفلا رثأ ةلازإل كلذو
 ملاوعب رثأتي يليصحتلا ىوتسملاف .ةساردلا عضوم ةرهاظلا يف رثؤت ىرخأ
 ءةيعفادلا ىوتسمو .ءاكذلا لدعمك [AS gL فادهألا ريغ ةددعتم
 قورفلا رثأ ةلازإب موقي يئاوشعلا نييعتلا نأ الإ خلا . . .هابتنالا ةجردو
 . تاريغتملا هذه ثيح نم تاعومجملا نيب

 « ةطباض تاعومججو ,ةحلاعملل تعضخو ةيكولسلا فادهألا تدور يلا

 جئاتن ةنراقل كلذو .ةيكولسلا فادهألاب اهدارفأ دوزي مل يتلا ةعومجملاك
 .ةعومجملا هذه جئاتنب ةيبيرجتلا تاعومجملا

 تاعومجم جئاتن نيابت نأ نم ققحتلل ةبسانملا ةيئاصحالا قرطلا مادختسا 4
 وأ أطخلا لماع ىلإ سيلو حئاتتلا نيب ةيقيقح قورف ىلإ دوعي ةجلاعملا
 .قدصلا
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 ةردقو سارم ىلإ ةجاحب يوبرتلا سفنلا ملع يف ةيبيرجتلا قرطلا نإ
 فاشتكا نوعيطتسي ال ملعلا اذه ناديم يف نيثحابلا نم ريثكو .ةيلاع ةينقت

 مهعيزوتو ةنيعلا دارفأ رايتخا نأ ديب .ضومغلا ضعب نود ةيببسلا تاقالعلا
 ةيئاصحالا بيلاسألا مادختساو «يئاوشع لكشب ةجلاعملا تاعومجم ىلع
 .ةقثلا نم ةريبك ةجردب فصتت جئاتن ىلإ لوصولا نم ثحابلا نكي ةبسانملا



 هصالخ

 ميلعتلاو ملعتلاب ةصاخلا فراعملا ديلوت ىلإ يوبرتلا سفنلا ملع ىعسي
 يف اهقيبطتو اهمادختسا نم نيملعملا نكمت لاكشأ يف اهميظنتو .بلاطلاو
 ,ةيميلعتلا فادهألا عضو يف مهدعاست ثيحب «ةيس ردملا ةيميلعتلا عاضوألا
 سايقو ءاهذيفنتو ةيميلعتلا تاطاشنلا bbs, Adal صئاصخ صيخششتو

 .اهميوقتو ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا جتاون

 طاشنب همايق ءانثأ درفلا كولس ىلإ يوبرتلا سفنلا ملع يف ميهافملا ريشت
 طورشلا ىلإ رشت امك .هابتنالا وأ ركذتلا وأ ريكفتلا وأ ملعتلاك come يوبرت
 وأ ةيعامتجالا وأ ةيعيبطلا لماوعلاك .كولسلا اذهب ةقالعلا تاذ ةيئيبلا

 نکی ىلاو  ميهافملا هذه نيب ةمئاقلا تاقالعلا ىلإ ءىدابملا ريشتو

 .ةيبيرجتو ةيفصو قرطب اهديدحت

 مهف : يه فادهأ ةثالث قيقحت ىلإ LS يوبرتلا سفنلا ملع فدهو
 ءاهتاريغتم نيب ةيقطنملا تاقالعلا ىلع فوقولاب ةيملعتلا  ةيميلعتلا رهاوظلا

 ديدحتل يبيرجت وحن ىلع اهتاريغتم ةحلاعمب رهاوظلا كلت طبضو «ميهاغملا
 .اهنيب ةمئاقلا ةيببسلا وأ ةيفيظولا تاقالعلا

 ةسارد يف نيسيئر نيجبنم يوبرتلا سفنلا ملع يف نوثحابلا جهنيو
 6 ىطابترالا cr وهو لوألا . ملعلا اذه تاريغتم نيب ةمئاقلا تاقالعلا
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 ثادحا يف مهاست يتلا تاريغتملا نيب ةيطابترالا تاقالعلا ةسارد لوانتيو
 تاقالع جبنملا اذه سكعي ال دقو ءاهب نرتقت وأ ةّيملعتلا  ةيميلعتلا رهاوظلا

 .يناثلاو .اهنيب ايف تاريغتملا ضعب نارتقا درجم ىلإ ريشي لب «ةرورضلاب ةيببس
 ةرهاظلا تاريغتم نيب ةّيببسلا تاقالعلا ةسارد لوانتيو «يبيرجتلا cell وهو

 تاريغتم دحأ اهيف جلاعي ةبرجت ميمصتب ثحابلا موقي ثيح «مامتهالا عضوم
 «ةفلتخم ميق وأ قرط وأ لاكشأب همدقيف .لقتسملا ريغتملاب ىمسيو «ةرهاظلا
 ١ . عباتلا ريغتملاب يمسي رخآ ريغتم يف هرثأ نايبل
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 ةيميلعتلا فادهألا
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 ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا ىف فادهألا رود -

 فادهألا تايوتسم

 .ةيوبرتلا فادهألا :ماعلا ىوتسملا

 . ةينمضلا ةيميلعتلا فادهألا : طسوتملا ىوتسملا

 . ةيرهاظلا ةيميلعتلا فادهألا : ددحملا ىوتسملا -

 .ةيكولسلا فادهألا

 : ةيكولسلا فادهألا تانوكم -

 . يرهاظلا ءادألا

 . ءادألا طورش -

 . لوبقملا ءادألا ىوتسم =

 : ةضراعملاو ديبأتلا نيب ةيكولسلا فادهألا

 . نيديؤملا ججح -

 . نيضراعملا ججح -
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 .ةعونتملا ةيميلعتلا تاسسؤملا يف ةدئاسلا ةيوبرتلا تاسرامملا ودغت دق

 ةنيعم تاهاجتا يف اهب عفدتو فادهألا نم ةعومجم اههجوت مل نإ ai تاسرامم

gidلكشب ةيميلعتلا ةيلمعلاو ًامومع ةيوبرتلا ةيلمعلا اهدشنت ىتلا تاياغلا  

 Lobe مآ ًايدرفو .ًايعامتجا مأ ًايوبرت ناك ءاوس .طيطختلا مزلتسيو «صاخ
 حاجنلا ىدم ىلع فوقولا نم هب نيمئاقلا نكمت ةيلجلا فادهألا نم ةعومجم

 .هيمارمو طيطختلا اذه تاياغ قيقحت لاجم يف مدقتلاو

Guysسفنلا ملع رظن ةهجول ًاقبط «ةيملعتلا - ةيميلعتلا ةيلمعلا  
 BUY نم ةعومجمب ًادوزم نوكي يذلا ملعتملا كولس رييغت ىلإ «يوبرتلا
 ىلع لمعت فيك  بالطلا تالخدم وأ ةيكولسلا تالخدملا  ةنيعملا ةيكولسلا

 عيطتسي «ةديدج ةيكولس طامنأ ثادحإ وأ اهتلازإ وأ طامنألا هذه ضعب ليدعت

 يف ميلعتلا حاجن ىدم ىلع لدي يذلا رمألا «لوبقم وحن ىلع اهءادأ ملعتملا

 . بولطملا ريغتلا ثادحإ

 هاجتالاب ملعتملا كولس رييغت ةيلمع يف هحاجن ردقب Sls ميلعتلا نوكيو

 ريغتلا اذه ةيعون ىلع افقي نأ ملعتملاو ملعملا ىلع بجي اذل cad بوغرملا
 pels ءةحضاوو ةّيلج ةقيرطب هفادهأ عضوب ملعملا مقي مل امو «هتيهامو

 ىلع بترتي ام fares «ميلعتلا نومضم ىلع همامتها ٌبصني دقف cl هبالط

 لعج يف Sk خيراتلا ملعم بغري دقف .نومضملا اذه ءازإ «هلمع» بالطلا

 ثيحب AIL ثداوحلا يف ةيضاملا ةيخيراتلا ثداوحلا رثأل نيكردم هبالط

 اذإف .ةيضاملا ثداوحلا نم اهجاتنتساو ثداوحلا هذه بابسأ ليلحت نوعيطتسي
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 دلوي دقف «هب هبالط ملعُي dy .حضاو وحن ىلع هفده ملعملا اذه عضي مل

 «فديي» مل يذلا رمألا ءاهراهظتساو ةيخيراتلا ثداوحلا ظفح ىلإ مهيدل ةعزن

 نم نيعونلا نيذه نيب ةقالع داجيال مهنم ةلواحم ةيأ نود ءالصأ هيلإ
dol blاهليهست نم الدب بالطلا دوهج هيجوت ملعملا ءيسي كلذبو ¢  

 .بولطملا فدملا وحن اههيجوتو

 ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا ىف فادهألا رود

 ًاريبك ًامامتها .نرقلا اذه نم تانيتسلا يف «ةيبرتلاو سفنلا ءاملع هجو
 .ةيوبرتلا ةيلمعلا يف هبعلت يذلا رودلا ةيمهأل مهنم ًاكاردإ «فادهألا ىلإ
 ةيرورضلا ةوطخلا لكشي .فادهألا عضو نأ ,Gagné) 1964( هیناج ىريو

 ىلع ملعتملاو ملعملل يسيئرلا هجوملا اهربتعيو «ةيميلعت ةيلمع ةيأ يف ىلوألا
 هذه فادهأ نم GE ىلع نوكي نأ اهم لك ىلع بجي ذإ «ءاوس دح

 بجي فيكو ءاوملعتي نأ هبالط نم ديري اذام فرعي نأ ملعملا ىلعف «ةيلمعلا

 هيلع بترتي يذلا «ءادألا» فرعي نأ ملعتملا ىلعو «ميلعتلا دعب «اوكلسي» نأ

 . ملعتلا دعب هب مايقلا

 egal ,يه «ةماه تاالاجم ةثالث يف فادهألا رود ةيمهأ ىدبتتو

 حمسي مهفلا نم ًاردق فادهألا رفوت «جاهنملا ثيح نمف . ميوقتلاو «ميلعتلاو

 ىلع ةيوبرتلا تاياغلا ققحت يتلا جهانملا عضوب ةيوبرتلا رومألا ىلع نيمئاق
 نوفرعتي ثيحب .ةمئاقلا جهانلا يف رظنلا ةداعإ نم مهنكمتو «لضفألا وحنلا
 أرطي يذلا عيرسلا ريغتلاف .هطاقسإ وأ هليدعت وأ ءاهنم هتعباتم بجي ام ىلع
 فادهأ يف ًايزاوم ًارييغت ضرفي «ينقتلاو يملعلا مدقتلا ةجيتن عمتجملا ىلع
 ال دق ءالثم نرق عبر ذنم ةدئاس تناك يتلا فادهألاف ءاهتيجيتارتساو ةيبرتلا
 وأ اهليدعت بلطتي يذلا رمألا «هتاجاحو يلاحلا عمتجملا بلاطمل ةبسانم نوكت

 ضرفي اذهو «تاجاحلاو بلاطملا هذ ءافيا رثكأ ودغتل ءاهتغايص ةداعإ

 «فادهألا كلت بسانت ةديدج جهانم ميمصت وأ ةمئاقلا جهانملا ليدعت
 .اهريوطتو جيهانملا عضو ةيلمعل هجومك فادهألا رود حضتي كلذبو
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 رايتخا ىلع ملعملا دعاستةميلس ةدعاق ميلعتلا لاجم يف فادهألا رفوتو

 قرطلاو لئاسولا رايتخا كلذكو ءاهطيطختو ةبسانملا ةيساردلا ةداملا وأ ةدحولا

 سيركتو نيملعتملا دوهج ميظنت نم OSE امك ءاهب ةقلعتملا تاءارجالاو

 امم .لضفألا وحنلا ىلع ةيميلعتلا ماهملا زاجنا لجأ نم اههيجوتو مهتاطاشن
 ةيلمعلا اهبلطتت ال بناوج وأ تالاجم يف تاطاشنلا هذه عايض نود لوحي

 فادهألا موقت ءاذكهو ءاحاجنو ةيلاعف AST ةيلمعلا هذه لعجيو «ةيميلعتلا

 ملعملل ةبسنلاب ةلوهس AST اهلعجتو ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا هيجوتب
 .ءاوس دح ىلع ملعتملاو

 ريفوت ىلع دعاست اهنإف .ميوقتلا Sle يف فادهألا رود ثيح نم امأ

 ملعملل حمست فادهألاف « ةييوقتلا ةيلمعلا انم قلطنت نأ بجي يتلا ةدعاقلا

 يف بولطملا ريغتلا Gat يف هحاجنو ميلعتلا ةيلاعف ىدم ىلع فوقولاب نيبرملاو
 نلف «فادهألا عضوت مل ام يأ «ريغتلا اذه عون out مل امو .ملعتملا كولس

 يدؤي امم .ميوقتلا ةيلمعب مايقلا نم ميلعتلاب رخآ ينعم يأ وأ ملعملا نكمتي

 ءاوس «ميلعتلا ةيلمع يف لوذبملا دهجلا ريصم ىلع فرعتلا نود ةلوليحلا ىلإ
 تاذ ىرخألا ةيوبرتلا تاطلسلا وأ ملعتملا وأ ملعملا بناج نم دهجلا اذه ناك

 . ةقالعلا

 فادهألا تابوتسم
geنيب ةداع نويوبرتلا  Cdةيوبرتلا فادهألا ةئف .فادهألا نم » 

 صيصختلا وأ ةيمومعلا ةجرد ىلإ زييمتلا اذه دوعيو .ةيميلعتلا فادهألا ةئفو

 ةعيبط ىلإو cdg cll ةيلمعلا يف اهرود ىلإو .فادهألا هذه اهب فصتت ىتلا

 . اهعضت يلا تاعامجلا

 ىوصقلا تاياغلا ىلإ ةيوبرتلا فادهألا هيف ريشت يذلا نيحلا يفف

 مستي ًانطاوم هلعجل درفلا ةيصخش يف ريثأتلا ىلإ يمرت يتلاو ةيوبرتلا ةيلمعلل
 اهدشنت ىتلا ضارغألا ىلإ ةيميلعتلا فادهألا ريشت «ةنيعم ميقو تاهاجتاب

 طاغأل درفلا باستكا ةيلمع يف ىلجتت ىتلاو ةيملعتلا - ةيميلعتلا ةيلمعلا
 ةعونتملا ةيميلعتلا قرطلاو ةيساردلا داوملا لالخ نم ةنيعم ةيئادأ وأ ةيكولس

 . ةيسردملا عاضوألا يف ةرفاوتملاو
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 ةمهم dads فادهأ ىلإ ةيوبرتلا فادهألا ليوحت ةيلمع لكشتو

 الإ تسيل ةيميلعتلا فادهألاف .يوبرتلا سفنلا ملع ماهم نم ةيسيئر

 اههنيب ىقيقحلا قرفلا نمكي ذإ «ةيوبرتلا فادهألل ةيئادأ وأ ةيكولس تاديدحت

 dy .فادهألا هذه اهب فصتت ىتلا صيصختلا وأ ديرجتلا ةجرد فالتخا يف
 تايوتسم ةثالث يف فادهألا فينصت نكي .فالتخالا نم عونلا اذه ءوض

 : يه

 :فادهألل ماعلا ىوتسملا ١

 ميمعتلا ثيح نم ةعفترملا ةجردلا تاذ فادهألا ىلإ ىوتسملا اذه ريشي

 اهيلع قلطي ام ىهو صيصختلا وأ ديدحتلا ثيح نم ةضفخنملا ةجردلاو

soleوأ ةينبدلا ميقلا ةيمنتك «ةيوبرتلا فادهألا ةرابع  DEYوأ .ةيموقلا وأ  

 هذه ىنعت ثيح خلا ...لاعفلا نطاوملا ريوطت وأ ةيلقعلا تاردقلا ةيمئت

 يف ريثأتلا ىلإ يمرتو «ةيوبرتلا ةيلمعلا لمجمل ةيئاهنلا جئاتنلا فصوب فادهألا

 تاهجومي ةيوبرتلا تاطلسلا وأ «تائيملا ديوزتو ءًامومع نينطاوملا تاعامج

 ناجل ابلاغ فادهألا هذه عضيو «يوبرتلا لمعلا طيطخت دنع اهب لدتسي ةماع

 .ةطلسلاو ةسايسلاو ركفلاو ملعلا تالاجر ضعب مضت ةينطو تائيه وأ

 : فادهألل طسوتملا ىوتسملا - ۲

 ثيح نم ةطسوتملا ةجردلا تاذ فادهألا ىلإ ىوتسملا اذه ريشي

 -Good) «ةينمضلا ةيميلعتلا فادهألا ةرابع اهيلع قلطيو «ديدحتلاو ميمعتلا

win and Klausmeier, 1975)ءادألا وأ كولسلا طامتأ فصوب ىنعتو  shal 

 يسارد chit وأ ةنيعم ةيسارد ةدام سيردت دعب ملعتملا نع هرودص عقوتملا
 هذه عضيو .ملعتملا ىدل ةيباسحلاو ةيباتكلاو ةيئارقلا تاراهملا ةيمنتك «نيعم

 نع ةلوؤسملا تاطلسلاك «ةنيعملا ةيوبرتلا تاطلسلا وأ تائيحلا ضعب فادهألا

 ىلإ فدهتو «ةيسردملا بتكلا فيلأت نع ةلوؤسملا وأ اهريوطتو جهانملا عضو
 . يميلعتلا مهلمع ءادأ ىلع مهدعاست تاهجومب نيملعملا ديوزت

 :فادهألل ددحملا ىوتسملا - ۳

 ديدحتلا نم ةعفترملا ةجردلا تاذ فادهألا ىلإ ىوتسملا اذه ريشي
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 ةرابع اهيلع قلطيو «ديرجتلا وأ ةيمومعلا ثيح نم ةضفخنملا ةجردلاو
 فادهألا وأ (1998) «ريامزولكو نيودوج ةيرهاظلا ةيميلعتلا فادهألا»
 يذلا ءادألا أ كولسلا فصوب فادهألا هذه ىنعتو Mager) 1965( ةيكولسلا
  ةنيحم ةيسارد ةدحو سيردت نم ءاهتنالا دعب هب مايقلا ملعتملا لع بترتي

 نم لك عيطتسي ثيحب «كولسلا اذه ًادج قيقدلا ديدحتلا لالخ نم كلذو
 لوقلاك «هققحت ىدم ىلع فوقولاو هزييمت يجراخلا ظحالملاو .ملعتملا وأ ملعملا
 ةحيحصلا دادعألا ةمسق نيرامت نم ۷١ نع بيجي نأ ملعتملا ىلع بجي هنأب
 نود «دحاو ددع نم هيلع موسقملاو نيددع نم موسقملا اهيف نوكتي يتلا
 8 ةليسو if مادختسا

 هجوملا وأ ريدملا مهاسي دقو «فادهألا نم عونلا اذه ةداع ملعملا عضي
 يئابعلا كولسلا تاليصفتب ملعتملا ديوزت فدهب كلذو ءاهتغايص يف يوبرتلا

 مايقلا نم هنكمت يتلا لئاسولاب ملعملا ديوزتو «ملعتلا دعب هؤادأ بجي يذلا
 فادهألاب صاح وحن ىلع يوبرتلا سفنلا ملع Gey .ميوقتلا ةيلمعب
 قتاع ىلع ىلوألا ةجردلاب عقي اهتغايص وأ اهعضو ةيلوؤسم نأل ةيكولسلا
 اهتانوكمو اهصئاصخب قلعتت يتلا ةديفملا تامولعملا' ضعبب هدوزيف .ملعملا

 هنكميو ةيميلعتلا هماهمب مايقلا هيلع لهسي ثيحب ءاهتارربمو اهتغايص قرطو
 .ددصلا اذه يف ههجاوت يتلا تالكشملا ضعب ىلع بلغتلا نم

 ةيكولسلا فادهألا

 كولسلا نافصي ال طسوتملاو ماعلا فادهألا يبوتسم نأ مدقت امم نيتي
 دادعا» لثم تارابعف « قیقدو حضاو وحن ىلع ملعتملا ىدل هثادحا بوغرملا

 تاهابتالا ةيمنت» وأ «ةيلقعلا تاراهملاو تاردقلا ةيمنتو وأ «حلاصلا نطاوملا
 tel الإ ءاهقيقحت ىلإ ةيوبرتلا ةيلمعلا ىعست ًادج ةماه ًافادهأ لثمت «ةيقالخألا
 تاردقلا» وأ «حلاصلا نطاوملا» موهفم نم دوصقملا ام حيرص وحن ىلع os ال
 ةماعلا تارابعلا هذه لثم نإ .«ةيقالخألا تاهاجتالا» وأ «ةيلقعلا تاراهملاو
 ةيوبرت لبس ىلإ يدؤتو «ةنيابتملا تاليوأتلا وأ «تاريسفتلا نم oad ةضرع
  ةيميلعتلا ةيلمعلل حيحصلا ميوقتلا نود لوحي يذلا رمألا dake ةيميلعتو
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 ال ءاهتاياغو فادهألا هذه لوح ىافتآلا نم ديزم ىلع لوصحللو .ةيملعتلا

 ضعب ىأر اذهل .ًاديدحت رثكأو ةيمومع لقأ تارابع يف اهتغايص نم دب
 ةيوبرتلا فادهألا ةغايص بجي هنأ . ,Mager, 1965; Popham) 1969) نيثحابلا

 يف هثادحا بولطملا pall فصت .ةيكولس فادهأ وأ تارابع يف ةيميلعتلاو

 ‹ضومغو ةيمومع نم فادهألا كلت هب فصتت امل ًابنجت .ملعتملا كولس
 . ةنيابتم تاليوأت وأ تاريسفت نم هريثت دق امل ًايدافتو

 دعب هب ملعتملا مايق عقوتملا ءادألا فصت ةرابع يكولسلا فدهلا نإ

 وأ يميلعتلا لصاحلا فصي هنأ يأ «ةنيعم ةيميلعت ةدحو سيردت نم ءاهتنالا

 ىلإ لوصولا يف ةمدختسملا لئاسولا فصي امم رثكأ ملعتملل يئاهنلا كولسلا

 لاعفأ وأ تاملك مادختسا ةيكولسلا فادهألا مزلتست كلذل .كولسلا اذه

 Lal خلا ...ٌدعيو فصيو بتكيو أرقي لثم .لمعلا وأ ءادألا ىلإ ريشت

 ردقيو ركفيو مهفي ء«لثم «ينمض» لعف ىلإ ريشت يتلا لاعفألا وأ تاملكلا

 ال ذإ ءاهتظحالم ةلاحتسال ةيكولس ًافادهأ اهرابتعا نكمي الف خلا . . . موقيو
 ىلإ مجرتت مل ام «ميوقتلا» وأ «مهفلا» وأ «ريكفتلا» ةيلمع ةظحالم نكمي

 . هيوقتو هسايقو هتظحالم نکي يرهاظ ءادأو ةيكولس تارابع

 يذلا رمألا ,ةعونتمو ةددعتم يناعم dole ظافلألاو تاملكلا لمحت

 نإو .اهفنتكي يذلا ضومغلا ببسب ليوأت وأ ريسفت نم رثكأل ةضرع اهلعجي
 اهانعم اهدقفي عونلا اذه نم تاملكو ظافلأ يف ةيكولسلا فادهألا ةغايص

 ةيكولسلا ةرابعلا نإف اذل ءاهلجأ نم تعضو ىتلا ةسيئرلا ةياغلا نع اهدعبيو

 هذهل ةلمتحملا يناعملا نم نكمم ددع ربكأ دعبتست ىتلا ةرابعلا ىه .ىنعملا تاذ
 .اهعضاو ةّين وأ دصق نع فلتخت Bly ءةرابعلا

 هيمسي ايف سامغنالا وأ عوقولا نأ Gage et al, 1975) wo یری

 اذه كرش نم فادهألا ىعضاو رذحيو .ةياغلل لهس رمأ «ظافلألا رحسب»

 ىلإ اهتمجرت نايحألا نم ريثك يف ليحتسي هنأل .ظافلألاو تاملكلا نم عونلا
 سردم غاص ولف ءاهسايقو .اهتظحالمو اهديدحت نكمي ةيكولس لاعفأ

 مهفي نأ بلاطلا Jer يلاتلا وحنلا ىلع bie ةيعامتجالا تاساردلا
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 وأ «بوعشلا ةايح يف ةيطارقميدلا ةيمهأ كردي نأ بلاطلا ىلع» وأ «ةيطارقميدلا

 اذه يف طروتيسف «ةيطارقيدلا ميهافم ميوقت ىلع ارداق نوكي نأ بلاطلا ىلع»
 تارابعلا هذه يف (Gad بايغل ةجيتن سيل ءاذه هطروتو Cpe نم عونلا
 حوضوب نيبت ال يهف ءاهتاذ تارابعلا هذه ضومغل ةجيتن لب « « هتيمهأ مدع وأ

lsوأ «مهفي» لثم تاملك مادختسا ءارج نم ملعملا هدصقي يذلا ام  

 مل امو .ظافلألاو تاملكلا «رحس» نع ةحضاو ةلثمأ اهنأل «مرقي» وأ «كردي»

 «كردي» وأ «مهفي» امدنع «هلمع» ملعتملا ىلع بجي ام .حوضوب ملعملا ددحي

 هبالط ىلإ هديري ام لاصيإ يف pre دقو lak هفده نوكيسف ( موقي)» وأ

 . بسانملا لكشلاب

 يتلا ةياغلا ققحي يذلا فدهلا وه ,لاعفلاو ديجلا يكولسلا فدها نإ

 ناك ءاوس .ءىراقلا ىلإ يميلعتلا دصقلا لاصيا يف حجنيو ءاهلجأ نم عضو
 .رخآ يجراخ ءىراق يأ مأ .ملعتملا el ءهتاذ فدهلا فاد ءىراقلا اذه
 اهاصياو حجانلا ملعتملا ةروص نايبت يف ةيكولسلا ةرابعلا وأ فدهلا حجن املكو
 "i ,هتاذ فدهلا عضاو اهنوك يتلا ةروصلا عم لئامتت ثيحب نيرخألا ىلإ

 . ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا هيجوت ىلع ًارداقو ًاديفمو ًاعجان فدا ناك

 9 يتلا فادهألا كلت يه «ةيلاعفو ةعاجن اهرثكأو . .فادهألا لضفأ
 تارارقلا نم نكمم ددع ربكأ ذاختا نم ةيوبرتلا رومألا ىلع نيمئاقلا وأ ملعملا

 ديدحتلا نم نكمم ردق ASE مستت يتلاو ءاهميوقتو اهليصحتو اهسايقب ةقلعتملا
 فيك نكلو .ريسفتلا وأ wail رس ءوس لاكشأ نم لكش يأ دعبتستو حوضولاو

 دملا تانوكم يه امو ؟ةيكولسلا فادهألا نم عرنلا اذه J ةغايص نكي
 اسا ةيناكمإو ةدئافلاب فصتت فادهأ ةغايص نم ملعملا ox يلا يكولسلا

 ؟حوضوو ةلوهسب ملعتملا ىلإ

 ةيكولسلا فادهألا تانوكم

 ةنيعم ةينب نم نوكتي يكولسلا فدهلا نأ ,Mager) 1975) رجيم ىري
 «مئالم وحن ىلع هفادهأ ةغايص نم ملعملا نكمتو ةقباسلا صئاصخلا نمضتت

 فدمهلا تيب نأ بج اذ «هبالط !J يميلعتلا هدصق لاصيا لع هدعاستو
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 مايق عقوتملا ءادألا وأ كولسلا وه ام ءةيلاتلا ةلئسألا ىلع حجانلا يكولسلا

 اذه رهظي يتلا فورظلا وأ طورشلا يه ام ؟ميلعتلا ةيلمع دعب هب ملعتملا

 ققحت ىدم ددحي يذلا لوبقملا ءادألا ىوتسم وه ام ؟اهلالخ نم كولسلا

 . ؟هيف بوغرملا فدهلا

 .ىهو «.ىكولسلا فدهلل ةيساسألا تانوكملا ىلإ ةلئسألا هذه ريشت

 .لوبقملا ءادألا ىوتسمو .ءادألا طورشو «ملعتملل يرهاظلا ءادألا وأ كولسلا

 ملعتملل يرهاظلا ءادألاو كولسلا ١

 ريغتلا ددحي يذلاو .هيف بوغرملا قيقدلا كولسلا ىلع نوكملا اذه لدي

 ءةنيعم ةيسارد ةدحو ميلعت نم ءاهتنالا دعب ملعتملا كولس ىلع أرطيس يذلا

 ىلع يسيئر لكشب زكريو .ًاقيقدو lt prey ًاحضاو ديدحتلا اذه نوكي ثيحب
 ١ .«ةيكولسلا تاجرخملاب» ىمسي ام وأ ملعتملل يئاهنلا كولسلا

 ءادآألا اذه نوكي دقو «هب ملعتملا موقي طاشن يأ ىلإ ةداع ءادألا ريشي

 حيحصتلاو مسرلاو ةباتكلاك ءرصبلا قيرط نع ةظحالملل Als ايرهاظ

 دقو .عيمستلا وأ عفترم توصب ةءارقلاك ء عمسلا ٍقيرط نع وأ «بوتكملا

 وأ عمسلا قيرط نع ةظحالملل لباق ريغ اينمض Lal طاشنلا اذه نوكي

 ةيكولسلا ةرابعلا نأ ديب .ريكفتلا وأ ةينهذلا LAP تايلمعلاك .رصبلا

 دق هنأب نيبي امدنع هؤادأ ملعتملا ىلع بجي ام ديدحت ىلع ةرداقلا يه .ةحجانلا
 يف يرجي ام ةفرعم ىلع Hel رداق ريغ ملعملا ناك الو GU نم نكمت
 هذه «جاتنتساب» موقي نأ هيلع اذل .هتاهاجتاو هتفرعم فوقولل ملعتملا «لقع»

 .«ةيلخادلا» تايلمعلا

 هلوقي ام ساسأ ىلع ماق اذإ الإ ققحتي ال جاتنتسالا نم عونلا اذه نإ

 كولس ىلع تاجاتنتسالا هذه موقت نأ بجي «رخأ ريبعتبو .هلعفي وأ ملعتملا

 ةظحالملاب اهيلع لوصحلا WE ملعملا عيطتسيو «يكرحلا وأ يظفللا ملعنملا

 ءاهتءارق وأ ملعتملا ةباجإ ىلإ عامتسالاك ءاهيف بوغرملا ميلعتلا جئاتنل ةرشابملا
 ةلآ ىلع فزعلا وأ يرجلا وأ ةباتكلاك نيعم كولس ءادأب موقي وهو هتظحالمب وأ
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 ديب ,DEY ةفرعملاك .ديرجتلاب فصتت تالاحب ةداع ميلعتلا ىنعي
 مهو هبالط ةظحالمب الإ اهققحتو هفادهأ حاجن ةفرعم عيطتسي ال ملعملا نأ
 ,ةدرجملا تالاحلا هذه نع ريبعتلل ءام ءيشب نوموقي وأ ءام ةقيرطب نوكلسي
 ددحت يتلا ةيصاخلا .قالطإلا ىلع يكولسلا فدملا صئاصخ مهأ نم نإف اذل
 اذه ذاختاو ca مايقلا ملعتمل ىلع بجي يذلا ءادألا ةيعون حوضوب فصتو
 .فدهلا نم هنكمت ىلع ليلدك فصولا

 ال «ةعارزلا يف chil ةيمهأ بلاطلا كردي نأ» لثم ةيكولس ةرابع نإ
 ام نايل «هيف بوغرملا ءادآلا وأ كولسلا ددحت ال EY .دوشنملا ضرغلاب يفت

 نأ ملعملا ىلع بجي اذه Shs ةيمهألا هذه مكردأ» دق بلاطلا ناك آذإ

 ملعملا نكمتيو «هءادأ بلاطلا عيطتسي يكولس لعف ىلإ «كردي» ةملك مجرتي
 خانملا نيب ةقالعلا Cre نأ بلاطلا ىلع» لوقي ols ,هسايقو هتظحالم نم
 نيترابعلا نيتاه نإ . «خانملا عونتل ًاقبط تاعورزملا عونت نيبي Ob و «ثابنلاو
 ملعتملا ىلع بترتي ال ًاديدحت رثكأ ed .ةقباسلا ةرابعلا نم ًاحوضو رثكأ
 كولسلا ديدحت ىلع ةردق AST «نييي»و tor لثم تاملك نألو ءهؤادأ
 ققحتت له نكلو .«كردي» ةملك نم سايقلاو ةظحالملل لباقلا يرهاظلا
 نم ديزم ىلإ ةجاحب فدهلا لاز ام ؟ديجلا يكولسلا فدملا تافصاوم كلذب
 وأ ءادألا طورش ىلإ اريشت مل نيتقباسلا نيترابعلا نأل .ديدحتلاو حوضولا

 . يكولسلا فدهلل يناثلا نوكملا ىلإ اريشت مل يأ «هفورظ

by - ءادألا ٣ 

 اهالخخ نم ىدبتي يتلا فورظلا وأ طورشلا ىلإ نركملا اذه ريشي
 نوكت دقف .ءادألاب همايق ىدل رفاوتت نأ بجي يتلاو ءملعتملل hdl كولسلا
 تاريسفتلا ددعت وأ مهفلا ءوس ch ةيفاك ريغ يئاهنلا كولسلا ديدحت ةيلمع
 ملعملا مرقي امدنع حضوأ ًالكش يكولسلا فدهلا ذختي اذل ءاهعونتو
 مدع وأ حامسلاك .هقايسو ءادألا فورظ ددحت يتلا طورشلا ضعب عضوب
 وأ ةيسردملا بتكلا وأ سلاطألا وأ سيماوقلا وأ طئارخلا مادختساب حامسلا
 .خلا . . . ةيمتيراغوللا لوادجلا وأ ةيساحلا تالآلا

o0 



 كولسلا ديدحت درجمب لضفألا هلكش At يكولسلا !Gab ذختي له نكلو
 ريغتلل حيحصلا ميوقتلا نود لوحي نينوكملا نيذه ىلع راصتقالا نإ ؟هطورشو

 نكمي لوبقم ءادأ ىوتسم ديدحت بجي اذل .ملعتملا كولس يف هثادحإ بولطملا

 نوكملا وهو هزاجناو فدهلا ققحت ىلع ًاليلد هرابتعاو حاجنلل كحمك هذاختا
 . يكولسلا فدهلل ثلاثلا

 لوبقملا ءادألا ىوتسم -*
 ناك اذإ ام نّيبت ىتلاو «بولطملا ءادألا ةيعون ىلإ نوكملا اذه ريشي

 وحن ىلع ءادألا ىوتسم ديدحت بجيو .ال مأ فدحلا نم نكمت دق ملعنملا
 ةيوئم ةبسن ديدحتك ءةلوبقملا ةباجتسالا ىلع فرعتلا نم ملعملا نكي حضاو
 لئاقلا يكولسلا فدهلاف .ةحيحصلا تاباجتسالا وأ تامالعلا نم ةنيعم
 ةجردلا نم ةيريج تالداعم لح ىلع ًارداق نوكي نأ بلاطلا ىلع بجي»

 ققحي ال «ةبساحلا UY مادختساو ةلئامم تالداعم ىلإ عوجرلاب ىلوألا
 «نيعم ءادأ كع ديدحت نم دب ال ذإ ءاهعيمج ديحلا ىكولسلا فدا صئاصخ

 بجيو لوقلاك .فدحلا زاجنإ يف pled حاجن ىلع فرعتلل هيلإ عوجرلا نكمي
 .«حيحص لكشب رشع نم تالداعم عبس لحي نأ بلاطلا ىلع

 SY ءةيلاعفو ةقدو ًاديدحتو ًاحوضو AST يكولسلا فدهلا ودغي اذكهو

 ءاهسايقو اهتظحالم نكمي ةيئارجا تارابعب هؤادأ بولطملا 8 فصي
 يتلا تاريغتملاب مكحتلاو هطبض ىلع لمعت يتلا كولسلا اذه ءاد أ طورش ددحيو
 ةيميلعتلا ةياغلا زاجنا ىدم ىلإ ريشي لوبقم ءادأ ىوتسم عضي امك .هيف رثؤت

 . اهققحتو

 ةضراعملاو دييأتلا نيب ةيكولسلا فادهألا

owةيملعتلا - ةييلعتلا ةيلمعلا يف ةيكولسلا ف فاسأل | رود الوانت <  
 pop ميوقتلاو سفنلا ملع لاحم 3 نوثحابلا ذختا لقو .اهاودجو

 عضو ةرورضب ىداث نم مهنمف .ةلأسملا هذه ءازإ ةفلتخم فقاومو تاهاجتا



 يميلعتلا جتانلا نيسحت يت حضتت دئاوف هب عتمتت ال .ةيكولسلا فادهألا
 -Mager, 1965: Mil) ملعتملاو ملعملا نم لكل ةبسنلاب ميلعتلا ةيلمع ليهستو

ler, 1964; Gagné, 1967: Popham, 1969)وأ ببسل ءاهضراع نم مہنمو  

 als ةيطخت ىلع اهتردق مدع وأ ءاهتيعقاو مدع وأ ءاهاودج مدعك .رخآل

 ىدانف ءالدتعم افقوم ذختا نم مہنمو Jackson) 1966( ةيملعتلا تاطاشنلا

 ضعبب لبق نم مهنمو ,Eisner 1969( ةدعاسم Gel فادهأ ريوطتب
 ىلع اهرصقب رخآلا ضعبلا لبق انيب ,Zahorick) 1976( ءاهيف ضومغلا

 نورخآ لبق نيح يف ۱۹۷١(« «ريامزولكو «نيودوج) نيملعملا نم نيدجتسملا
 ءةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا يف تاهجومك لمعت فادهألا نم دودحم ددعب

 .(۱۹۷۹ «زلریبو جيك)

 هذه لثم LAI ىلإ نيثحابلا ءالؤه تعد يتلا تارربملا ام نكلو
 فادهألا وديؤم اهقوسي ىتلا تاريربتلاب VP ادبنل ؟ةنيابتلا تاهاجتالا
 : يه «ةماه دئا وف ثالث رفوت فادهألا هذه نأ ءالؤه ىري .ةيكولسلا

 ميلعتلا ةيلمع طيطخت ىدل ملعملا ةيكولسلا فادهألا هجرت ١

 حضاو وحن ىلع ةيلمعلا هذه راسم ديدحتب أدبي ال يذلا ملعملاف .اهذيفنتو
 ذنم ددحي نأ هيلع بجي اذل .هيلإ يدؤت دق ام عقوت نم: نكمتي نل «حيرصو
 اذه نوكي ثيحب «قيقد وحن ىلع هيف بوغرملا يئاهنلا ملعتملا كولس ءدبلا
 ملعملا دعاسي .ديدحتلا نم عونلا اذه نإ .سايقلاو ةظحالملل الباق كولسلا
 ناك Uy .ملعتلا ءانثأ اه ًاقفو ملعتملا ريسي ةقستم ةيسارد ةطخ عضو ىلع
 ملعتملا نع ردصت دق يتلا تاباجتسالا عاونأ ةفاك ديدحت ىلع رداق ريغ ملعملا

 هذه تافصاوم نع ةيفاك تامولعم a ترفاوت اذإ الإ « ميلعتلا ale ىدل

 يف ددحي ALE تارابتخا قيبطت ىلإ ءوجللا عيطتسي هنإف ءاذل «تاباجتسالا
 ودغي كلذبو ««ةيكولسلا تالخدملاب» ىمسي ام وأ .تافصاوملا كلت اهئوض
 كولسلا ءادأ ىلع ةردقلا نورهظي نيذلا نيملعتلا ضعب ءانثتسا ىلع ارداق
 ليدعتك «ميلعتلاب ةقلعتملا ةماملا تارارقلا ضعب ذاختا ىلعو هيف بوغرملا
 وأ Spall ءادألا ىوتسم ليدعت وأ ءةنيعم ةدحو سيردتل مزاللا تقولا

 . ةيساردلا ةداملا اهيلع يوطنت ىتلا تاعوضوملا ضعب ليدعت
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  ةيميلعتلا ةيلمعلا نأشب ةميكح تارارف ذاختا ىلع ملعملا ةردق نإ

 جئاتن نم ةيكولسلا فادهألا ةغايص نع ضخمتب دق ام ىلع ًادامتعا «ةيملعتلا
 دقف كلذ عمو ( ۵ ءريامزولكو نيودوج) «ةرشابم ةسارد عضوم نكت ١

 نيذلا بالطلل «ةيليصحتلا تايوتسملا يف ةيقيقح قورف دوجو مدع play نيب
 ءالؤه اوملعم ناك ءاوس cline ةددحم ةيكولس فادهأ ءوض يف نوملعتي

 قالطا نيملعم ريغ تح اوناك وأ ,نيدجتسملا وأ نيسرمتملا نم بالطلا

 ملعملا ةيلعاف نأ ةجيتنلا هذه go .تويبلا تابر وأ تايلكلا بالطك

 نم لك مدختسا اذإ ءسرمتملا ريغ ملعملا ةيلعاف نم لضفأ نكت ل سرمتلا
 فادهألا رثأ ىلإ ريشي يذلا رمألا .ميلعتلا ةيلمع لبق ةددحم ةيكولس ًافادهأ

 ثيحب «ملعملل ةيميلعتلا ةربخلا نع رظنلا ضغب يميلعتلا جتانلا يف ةيكولسلا
 ملعملا ءادأ فاصم يف هتلعجو هءادأ تنسحو سرمتملا ريغ ملعملا دوهج تهجو

 .ريبخلا
 ىلع بالطلا ءادأ يف قورف دوجو مدع ,Baker) 1967( ركيب ظحالو ١

 ماقو «نيتعاس ةدم اهسيردت قرغتسا ةيسارد ةدام سيقي يظفل رابتخا

 ءةيكولس ًافادهأ تمدختسا امهادحا «نيملعملا نم ناتعومجم اهسيردتب
 رثأ دوجو مدع ىلإ ركيب ةظحالم ريشت .ةيكولس ال ًافادهأ ىرخألا تمدختساو

 رفاوت مدع ىلإ كلذ دوعي دقو «بالطلا ءادأ ىوتسم يف ةيكولسلا فادهألل
 ةيكولسلا فادهألا مادختسا ىلع ىلوألا ةعومجملا يملعم دنع ةيفاكلا ةردقلا

 نود لوحي يذلا رمألا .ةفلتخم ىرخأ بابسأ ىلإ دوعي دق امك carl وحن ىلع
 ثوحبلا نم ديزملل ةجاحلا ىلإ ريشيو «ددصلا اذهب مساح رارق ذاختا

 .هلمع يف ملعملا هيجوت يف ةيكولسلا فادهألا ةيلاعف لوانتت يتلا تاساردلاو

 هتفرعم نأل «ميلعتلا ءانثأ -ملعتملا دوهج ةيكولسلا فادهألا هجوت ~~

 زيكرتو هدوهج هيجوت نم هنكمي ميلعتلا Sle يف هؤادأ هيلع بترتي امل ةقبسملا
 ريشيو .هزاجنا ىلع ةردق AST ودغي ثيحب «ءادألا اذه تانوكم ىلع ههابتنا

 نأب ديفي نيبرملا نم نيديدعلا نيب دئاس داقتعا ىلإ )١191/8( ريامزولكو نيودوج

 نوعي ال «ةعماجلا ىتحو ةناضحلا نم «ةفاك ةيميلعتلا تايوتسملا يف نيملعتملا
 «ملعتلا Lye يف هزاجنإ مهنم عقوتي كولس يأ وأ .هباستكا منم بولطملا ام

oA 



 ميلعتلا لحارم لالخ كلذو ءاهباستكا مهيلع بجي يتلا تاراهملا يه ام وأ

 ملعملاف .يليصحتلا مهجاتنإ فعضيو مهدوهج ددبي يذلا رمألا .ةفلتخملا

 ةفرعم ىلع ةردق رثكأ هبالط لعجي .هفادهأ نع ةطيسب ولو ةركف نوكي يذلا

 مهدوهج نوهجويف «هملعت مهيلع بجي ام ىلع فرعتلاو هراسمو ملعتلا ةهجو
 - . هوحن مهتاطاشنو

 جاتنإب ليفك ةيكولسلا فادهألاب نيملعتملا ديوزت درجم نأ رجيم ىريو
 OY ءةيميلعتلا عاضوألاو تالاحلا نم ديدعلا يف ةبولطملا ةيكولسلا تاريغتلا

 وحن ىلع اهباستكا هيف ضرتفي يتلا تاكولسلا وأ جئاتنلا فرعي يذلا ملعتملا

 تاسارد تينب دقو .لضفأ وحن ىلع ميلعتلا ةيلمع وحن هدوهج هجوي «قبسم
 امدقم بالطلا ديوزت رثإ(66©0128 et of 1961:14۸۲ يرامص) ةديدع

 رجيم ماق دقف .مهليصحتو مهئادأ ىوتسم نيسحت يف ةيكولسلا فادهألاب

 ,ةسدنهحلا بالط نم تاعومجم ثالث اهيف الوانت ةيبيرجت ةساردب ناككامو

 دقف «ةيسدنهلا ماهملا ضعب مهملعت ءانثأ ةفلتخم ةحلاعمل اهنم لك دارفأ ضرعت

 ماق انيب ءاهعيج ةيساردلا ةداملا ميظنتو رايتخاب ىلوألا ةعومجملا ملعم ماق

 دوز نيح يف «مهسفنأب اهميظنتو ةيساردلا ةداملا رايتخاب ةيناثلا ةعومجملا دارفأ
 لاثمب ةقفرم ةيكولسلا فادهألا نم ةيليصفت ةمئاقب WU ةعومجملا دارفأ

 اوملعتي نأ منم بلطو ءابنع اوبيجي نأ عقوتملا ةلئسألا ةيعون نيبي يحاضيا
aolاوربخي نأ ىلع .ملعمب ةناعتسالا نود - ًايتاذ ًالعت  مهسفنأب ةيساردلا  

 .فادهألل مهقيقحت ىدم ميوقتل دادعتسالاب مهروعش نيح ملعملا

 تايوتسم نيب ةلالد تاذ قورف دوجو مدع ةبرجتلا هذه جئاتن تنيب

 /56 اورفو دق .ةثلاثلا ةعومجملا دارفأ نأ ديب .«ثالثلا ,تاعومجملا دارفأ ءادأ

 هقرغتسا يذلا نمزلا عم ةنراقملاب . .ةبولطملا ةداملا ةساردل مزاللا تقولا نم

 ىقيقحلا رثألا ىلإ ريشي اذهو .اهتاذ ةداملا ةسارد يف نييرخألا نيتعومجملا دارفأ

 ةيناكما ىلإ ريشت امك «يميلعتلا لصاحلا يف ةيكولسلا فادهألا هثدحت يذلا

 فادهألا نم ةيليصفت ةمئاقب ملعتملا ديوزت درجمب ملعتلا عاونأ ضعب ثودح

 .يتاذلا ملعتلا ىلع دعاست فادهألا هذه نأ يأ «ةيكولسلا
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 اذه يف اهبتدئاف تناك امبرو .ميوقتلا لاجم يف ةيكولسلا فادهألا ديفت “ 

 نأ (لوألا لصفلا) ًاقباس نيبت دقل .قالطإلا ىلع اهفئاظو مهأ نم لاجملا
 نكي هنأل «ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا ناكرأ نم ًاماه ,bs لكشي ميوقتلا

 زاجنإ يف مدقتلا ىدم ميوقت نم ةيوبرتلا نوؤشلا ىلع نيمئاقلاو ملعملا
 ءاملعلا ىلإ ءاساسأ ةيكولسلا فادهألاب مامتهالا دوعيو .ةبولطملا فادهألا

 لب بعصي هنأ ءالؤهل نبت ذإ «يوبرتلا ميوقتلا ةيلمعب نيينعملا نيثحابلاو
 ريغو ةمات غيصب فادهألا تغيص اذإ ؛ةبسانم ةيليصحت تارابتخا ءانب ليحتسي

 ناعم لمحت .فرعيو يعيو كرديو مهفي لثم تاملكف «ةددحم ريغو ةحضاو

 Lie دوصقملا وأ اهانعم ديدحت مدع ببسب «ةفلتخم تاريسفتل ةضرعو ةريثك

 ىلع لدت ةيكولس تارابع يف تاملكلا هذه غصت مل امو .قيقد وحن ىلع

 ىلع مكحلا SL رذعتيو «ميوقتلا ةيلمعب مايقلا رذعتي «هيف بوغرملا ءادألا

 اهيف مكحتي ةبعل ودغتو cle ىجري امل اهقيقحتو ةيميلعتلا ةيلمعلا ةيلعاف ىدم
 .ةفدصلاو ظحلا

 ضعب نم جنت مل اهنإف «ةيكولسلا فادهألل دئاوفلا هذه نم مغرلاب

 دودرلاو تاداقتنالا هذه (VAVO) ريامزولكو نيودوج صخل دقو .تاداقتنالا

 : ةيلاتلا سمخلا طاقنلا يف اهيلع

 ةرشابملاو ةيروفلا جئاتنلا ىلع ةيكولسلا فادهألا مادختسا دكؤي» ١

 «ليوطلا ىدملا تاذ وأ ىمرملا ةديعب جئاتنلا باسح ىلع كلذو «ميلعتلل

 .«ةنس ٠١ دعب ملعتملا كولس ين ىدبتت دق يتلاو

 جئاتنلاو فادهألا هذه نيب ًاعارص ةيكولسلا فادهألا وديؤم ىري ال
 ىلإ ىدملا ةليوط فادهألا ةئزجت ةيناكما يف نودقتعي مهنأل .ىمرملا ةديعب

 مادختسا نأ نوري مهنا اك «ةيكولسلا فادهألا نم ةعباتتم ةينمز لسالس

 ةيوبرتلا ةيقلخلا يف ةنيابتملا لماوعلا ديدحت نم نكمي ةينالوطلا تاساردلا

 صاخشألاو ad بوغرملا وحنلا ىلع نوكلسي نيذلا صاخشألل ةنهارلا
 ةينمزلا تارتفلا ضعب يف كلذو .وحنلا اذه ىلع نوكلسي ال نيذلا



 كولسلا ىلع ,فرطتم لكشبو .ةيكولسلا فادهألا دكؤت»  ؟

 يذلا كولسلا ىلع زيكرتلا ىلإ ةعزن دوجو ىلع لدي ام «ملعتملل يحطسلا
 لامهإ ىلإ يدؤي يذلا رمألا ,ةيكولسلا فادهألا ةغايص ىدل «هسايق لهسي
 .«ةمكاحملا وأ ريكفتلا وأ كاردإلاك Lal رثكألا كولسلا لهاجت وأ

 مل ام هنأ .ةجحلا هذه ىلع مهدر يف ةيكولسلا فادهألا وديؤم ىري

 اهيلع فرعتلا ليحتسيف «قيقد وحن ىلع ةددحم YS بوغرملا جئاتنلا نكت
 نوري S) .هيلع زيكرتلاو ماحلا ىلع ءاقبإلاو اهتم يحطسلا داعبتسال اهفينصتو
 ملعملا OY «يكولس وحن ىلع هتغايصو فدهلا ةيمهأ نيب ضقانت دجوي ال هنأ
 تقولا يف ظفاحيو ةددحم ةيكولس تارابع يف هفادهأ ةغايص عيطتسي رداقلا

 .فادهألا هذه ةيمغأ ىلع هسفن

 ريغو ةددحم تارابع يف اهعيمج ةدوصقملا ملعتلا جئاتن ةغايص نإ

 فادهألا نم ةوجرملا دئاوفلا امهرربت ال «نيريبك ًاتقوو ًادهج بلطتت .ةضماغ
 . ؟«اهتغايص يف ريبكلا دهحلا اذه لثم لذب ةمكحلا نم لهف «ةيكولسلا

 نورقيو ءاهتغايصو اهديدحت ةبوعصب ةيكولسلا فادهألا راصنا فرتعي

 ةردق يفني ال كلذ نأ ديب «ةربخلاو ةسرامملاو تقولاو دهحلا ىلإ اهتجاحب
 ءادأ نم هنيكمتل هل يفاكلا نوعلا ميدقت ىلع نودكؤيو che مايقلا ىلع ملعملا
 . لضفألا وحنلا ىلع ةمهملا هذه

 نيملعملا نم ديدعلا OY .ةيعقاولا ىلإ ةيكولسلا فادهألا رقتفت»-٤

 طمنلا اذه ىلإ مهوحت بعصيو (1954 .نوسكاج) اهنومدختسي ال نيحجانلا
 مهيلع بترتي دق امل اهب لمعلا نوضفري نيملعملا ضعب نأ اك .فادهألا نم
 ool يوطنت ةيكولسلا فادهألا OF .مهميلعت ةعاجنب قلعتت تايلوؤسم نم
 . «سايقلا ةيناكما ىلع

 Ob .ةجحلا هذه ىلع مهدر Se يف ةيكولسلا فادهألا وديؤم لوقي
 حاجن كع OY ؛ةزيحتم ةنيع يه «هتسارد يف نوسكاج اهلوانت يتلا ةنيعلا

 يف ًاحاجن AST ودغي دق «حجانلا ملعملا نأ اك ءطقف ريدملا يأر ناك ملعملا
 . ةيكولسلا فادهألل همادختسا لاح
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 نيملعملا ضعبل ةبسنلاب ديدهتلا ضعب دوجوب ةيناث ةهج نم نوفرتعيو
 تاريغتلا سايق dy حضاو وحن ىلع ةعقوتملا ملعتلا جئاتن ديدحت ةيلمع يف

 لاعفلا ملعملا Ob هسفن تقولا يف نولوقي مهنأ ديب ءملعتلا كولس يف ةلصاحلا

 ةيلمع يف ةلوذبملا هدوهج ةجيتن هبالط كولس ريغت ىلع ليلدلا نايبت ىلع رداق

 .سايقلا ةيلمع ىشخب نل اذهك العم نإو «ميلعتلا
 مامتهالا يف طارفإلا رطخ ىلع ةيكولسلا فادهألا يوطنت» ه

 باسح ىلع بلاطلا قفاوت dey ىلع لمعت YY «يعامتجالا عوضخلاب
 «هتيئاقلتو هراكتبا

 مانتغا نود لوحت فادهألا هذه نأ .ةيكولسلا فادهألا اوضراعم دقتعي

 ءانثأ ملعتلا صرف ضعب رفاوتت ثيح ء«ةيميلعتلا ةظحللاب» ىمسي امل ملعملا

 ىري اذل .ةددحملا ةيكولسلا فادهألا اهيلع صنت ال يتلاو ميلعتلا ةيلمع

 «عمتجملل ديازتملا صيخشتلل رخآ ًارهظم تسيل lel فادهألا هذه وديؤم
 ديدحت يلاتلاب نكميو «يعامتجالا عوضخلا ىلع ًافرطتم رخآ fast تسيلو
 وحن ىلع يراكتبالا جاتنإلاو تالكشملا لحب ةقلعتملا ةيكولسلا فادهألا

 نيكو «ديج وحن ىلع «ةيميلعتلا تاظحللا» لالغتسا نكمي ابك ‹حضاو

 .ةريبك ةميق تاذ فادهأ قيقحتل ةليسوك اهمادختسا نم ملعتملا

 اهددحتو ملعتلل ةعقوتملا جئاتنلا ىلع دك وت ةيكولسلا فادهألا تناك ألو

 ريغ ملعتلا جئ 3 لامها 7 ملعملاب يدؤي دق يذلا رمألا «قبسم وحن ىلع

 هيمسي ام رنزيا عضو دقف .ةعقوتملا جئاتنلا نع ةيمهأ لقت ال دق يتلاو ةعقوتملا

 .روصتلا اذه لثم يفالتل ةيريبعتلا فادهألاب

 فادهألل ةبسنلاب لاحلا وه امك _ددحت ال «ةيريبعتلا املا نإ

 «ةيميلعت تاهجاوم» فصت لب «قبسم وحن ىلع ةيملعتلا جئ ~ ةيكولسلا

 هوعدتو «هتيعفاد ريثتستف ام يميلعت طاشن يف هکامېنا 8 58 يف رثؤت

 دكؤت نيح يفف .هتيمهأ فاشتكاو طاشنلا اذه يف كامہالا نم ديزم ىلإ

 ءام ءىش لوح هملعت بجي ام وأ ةفرعملا فاشتكا ىلع ةيكولسلا فادهألا

 ام لوح رودتو «ةفرعملا هذه ليدعتو بيذهت de ةيريبعتلا فادهألا دكؤت
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 نأ ديب .ةديدج فراعم نم هجاتنا نكمي ام ابرو cle ءيش نع هملعت نكمي
 يف ةنمضتملا ةيميلعتلا تاهجاوملاب ةطبترملا ج جئاتنلل قبسملا ديدحتلا مدع
 ,اهميوقتو اهليجستو اهتظحالم ىلع ةردقلا مدع ينعي ال .ةيريبعتلا فادهألا

 .كلذل ةرورض ىأرا ا هذه سايق ملعملا عيطتسي ال ذإ

 ججحلا هذه ءوض يف ملعملا هذختي نأ نكي يذلا فقوملا وه ام .نآلاو

 يملعلا كحملا يه ةيييرجتلا ne نإ ؟ًانايحأ ةضقانتملاو لب ةضراعتملا
 جتانلا يف ةيكولسلا فادهألا رث i فوقولل هيلإ ءوجللا نكي يذلا لضفألا
 مساح فقوم ذاختا بعصي «كحملا اذه لثم بايغ يفو «بالطلل يملعتلا

dدقو .ددصلا اذه  Cadدئاوف ىلع ةيبيرجتلا ةلدألا ضعب دوجو قبس ام  

 ىريو .ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا ةيلاعف نيسحت لاجم يف ةيكولسلا فادهألا
  ةرهاظلاو ةينمضلا ةيميلعتلا فادهألا نأ )۱۹۷١( ريامزولكو نيودوج
 ملعملا ,ob ٍنارصتقيو dy al يف ىربك ةيباجيا ةمهاسم مهاست «ةيكولسلا
 قورفلا زييت ىلع 5 .ديج وحن ىلع هعوضوم فرعي يذلا سرمتملا

 فادهألاب يفتكي نأ نكي «مهليصحت سايق dey ءهبالط نيب ةيدرفلا
 Sle يف ةريبك ةدعاسم ىلإ جاتحي دجتسملا ملعملا ee ‹ةينمضلا ةيميلعتلا
 ةدعاسملا هذه هل رفاوتت نأ نكميو ءاهذيفنت تاءارجإو اهسايقو هفادهأ ديدحت
 . ةيكولسلا فادهألا لالخ نم

 ةرظن ريوطت نود لحي مل ءةيكولسلا ةيمهأ ىلع لئالدلا ضعب دوجو نإ

 يف هئادحإ بوغرملا ريغتلل قيقدلا ديدحتلاب مامتهالا نم للقت ءاهيلإ ةثيدح
 يف ةدئاف ىرتو (۱۹۷۷ .ناريزحو سيام «ةيوبرتلا ايجولونكتلا) ملعتملا كولس
 هلئاسو ىلإ ءوجللا نم ملعتملا نكمت يتلا ةضماغلا فادهألا ضعب ةغايص
 اهيف بوغرملا فادهألا قيقحتل ةصاخلا

 فادهألا تارشع رشع عضو ةبوعصب Com 1978( دنالنورج فرتعيو

 فادهأ ةعومجم عضوب ملعملا يفتكي نأ ىري اذهل ءةنيعم ةيميلعت ةدحو لكل

 طاشنلا هيجوت يف هدعاست ciel yl ةيميلعتلا ةدحولل ًافده ١؟و ۸ نيب حوارتت

 BS ةعقوتملا ةيميلعتلا جئاتنلل قبسملا ديدحتلا نود « يميلعتلا
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 هصالح

 ةيلمع ةيأ يف لوألا ةيرورضلا ةوطخلا ةيميلعتلا فادهألا لكشت

 ءءاوس دح ىلع ملعتملاو ملعملا تاطاشنل يسيئرلا هجوملا ربتعتو «ةيميلعت

 يمرت ةماع ةيوبرت فادهأ كانهف ءاهتاياغو افومش ثيح نم فادهألا نيابتتو

 ةيلمعلا لمجمل ةيئابنلا جئاتنلا فصوب ىنعتو بالطلا تاعامج يف ريثأتلا ىلإ

 دعب ملعتملا كولس فصوب ىنعت «ةينمض ةيميلعت فادهأ كانهو «ةيوبرتلا

 ءةيرهاظ ةّيميلعت فادهأ كانهو «ةيسارد ةدام وأ يسارد جاهنم سيردت

 ىلع بترتي يذلا يئاهنلا كولسلا ديدحتب ىنعتو AS LI فادهألاب ىعدتو

 م .ةنيعم ةيسارد ةدجو سيردت دعب هؤادأ ملعتملا

 ءادألا :يه ةيساسأ تانوكم ةثالث ىلع ميلسلا فدملا يوطني

 كولس ىلع أرطي يذلا ريغتلا ىلإ قيقدو حضاو لكشب ريشيو «يرهاظلا
 طورشلا ىلإ ريشتو .ءادألا طورشو .ةنّيعم ةيسارد ةدحو سيردت دعب ملعتملا

 ءادألا ىوتسمو .ملعتملل يرهاظلا ءادألا UMS نم ىدبتي يتلا فورظلاو

 دق ملعتملا ناك اذإ ام نيبتي يتلاو .بولطملا ءادألا ةيعون ىلإ ريشيو .لوبقملا

 .فدهلا نم نكمت

 ءاهمادختسا يديؤم رظن تاهجول EL cas فادهألا موقت

 ملعتملا دوهج هيجوتو «اهذيفنتو ةيميلعتلا هتاطاشن bbe ىدل ملعملا هيجوتب
 تارابتخالا ءانب ىلع دعاست امك ءاهزاجنا يف بوغرملا فادهألا وحن

 . هيوقتو يميلعتلا جتانلا سايقو ةيليصحتلا
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Lfجئاتن ىلع دكؤت اأ نوريف «ةيكولسلا فادهألا مادختسا وضراعم  

 رقتفت اك ,ىدملا ةديعب ةماهلأ فادهألا لمبتو «ةرشابملاو .ةيحطسلا ملعتلا

 بالطلا ةيئاقلت قوعتو .ملعملا بناج نم ًاريبك ًادهج بلطتتو «ةيعقاولا ىلإ
 . ةيراكتبالا مهتاردقو
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 ةيميلعتلا فادهألا فينصت





 . لقعلا - ىفرعملا لاجملا يف فادهألا فينصت -
 ْ . ةفرعملا ىوتسم -

 . باعيتسالا ىوتسم -
 . قيبطتلا ىوتسم -

 . ليلحتلا ىوتسم =

 . بيكرتلا ىوتسم
 . ميوقتلا قوتسم -

 لاعفنالا - يفطاعلا dest يف فادهآلا فيئصت -

 .لايقتسالا ىوتسم -

 . ةباجتسالا ىوتسم -
 . مبيقتلا ىوتسم -

 . ميظنتلا ىوتسم

 . ةميقلاب مسولا ىوتسم -
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 . يكرحلا  يسفنلا لاجملا يف فادهألا فينصت

 ٠ ١ ةيلاجالا ةيمسجلا تاكرحلا ةثن

 . ةقيقدلا ةقسانتملا تاكرحلا ةغف

 . ةيظفللا ريغ لصاوتلا تاعومجم

 . يظفللا كولسلا ةئف

 ملعتلا عاونأ بسح فادهألا فينصت -

 .يراشإلا ملعتلا

 . ةباجتسالا - ريثما ملعت
 . يكرحلا لسلستلا ملعت

 . يظفللا طابترالا ملعت -

 .زييمتلا ملعت

 . موهفملا ملعت

 .أدبملا وأ ةدعاقلا ملعت

 . تالكشملا لح ملعت



 طبترت cde gill تاكولسلا نم ةعومجم هبالط ميلعت ةداع ملعملا لواحي

 . مهدنع اهقيقحت يف بغري يتلا فادهألا فالتخاب فلتختو «نيعم نومضمب

 رزلاو زفقلاو يرجلاك ةيكرحلا تاراهملا ضعب هبالط ميلعت يف ملعملا بغري دقف

 يروعشلا مهكولس ىلإ هجوتلا يف بغري دقو ءمسرلاو ةباتكلاو صقلاو
 نأك .مهميقو مهتاهاجتاو مهويم يف ريثأتلل مهفطاوعو مهتالاعفنا بطاخيف

 ضعب وحن وأ ءءالمزلا وأ ةسردملا وأ ملعتلا وحن ةيباجيا تاهاجتا مهيدل يمني

 ريكفتلا بيلاسأ مهملعيف ءرخآ ىحنم وحني دقو ؛عمتجملا يف ةدئاسلا ميقلا

 ينعي اذهو .ميهافملا باستكاو يراكتبالا ريكفتلا قرط وأ .تالكشملا لحو

 .طقف ةيكولس تارابع يف هفادهأ ةغايص ىلع ةروصقم تسيل ملعملا ةمهم نأ

 ةيعون ددحت ءةنيعم ةيكولس تائف يف فادهألا هذه فنصي نأ هيلع لب

 .ملعتلا دعب هؤادأ ملعتملا ىلع بترتي يذلا كولسلا

 طورشلا لضفأ ديدحت ىلع ملعملا فادهألا فينصت ةيلمع دعاست

 لك نأل ءاهملعت ملعتملا ىلع بجي يتلا ماهملاب ةقيثولا ةقالعلا تاذ ةيملعتلا

 رثكأ ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا لعجت «ةنيعم طورشب طبترت ةيميلعت ةمهم
 فلتخت يراكتبالا Sell ملعت طورشف .نابسحلا يف اهذخأ لاح يف ةعاجن

 هدعاست امك .تاراهملا ضعب باستكا طورش نع وأ ميهافملا ملعت طورش نع

 ىوتسم ةفرعم نم هنكمت يتلا تاءارجإلاو تارابتخالا دادعا يف ةيلمعلا هذه

 . اه ةعونتملا نيدايملا يف ةيميلعتلا فادهألا زاجنا ثيح نم هبالط مدقت
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 ريوطتب يوبرتلاو يسفنلا سايقلاب نيينعملا العلا نم ددع متها اذه

 مظعم لوانتت dake نيدايم ةثالث يف فادهألا فينصتل مظنلا نم ةعومجم

 فد ةيملعتلا - ةيميلعتلا ةيلمعلا اهيلإ هجوتت نأ oS يلا راسا و
 ' 2 ٠ .اهيف ريثأتلا وأ

 ءناديملا اذه يف ةلوذبملا دوهجلا AST نم هئالمزو مولب لامعأ ربتعتو
 ئنعيو ,Bloom et al) 1956( ينرعملا  يلقعلا ناديملا لوانت ريههش فينصت رهظف
 لالدعسالاو كاردإلاو ريكفتلاك «ةيفرعلا تايلمعلاب ةقلعتملا فادهألاب
 يلاعفنالا - يفطاعلا ناديملا لوانت رخآ فينصت رهظ اك خلا . . .ةمكاحملاو

(Krathwohl, 1964)روعشلاك ةيسفنلا تايلمعلاب ةقلعتملا فادهألاب ىعيو  
 فينصت ًاريخأ رهظو .خلا .. .ميقلاو تاهاجتالاو فطاوعلاو تالاعفنالاو
 فادهألاب ىنعيو ,Killer et al) 1970)يكرحلا  يسفنلا ناديملا لوانت ثلاث
 صقرلاو مسرلاو ةباتكلاك ةيكرحلا - ةيسفنلا تاراهملا ضعب باستكاب ةقلعتملا
 .خلا .. .ةبتاكلا ةلآلا ىلع برضلاو يقيسوملا فزعلاو

 دحأ لازعنا ينعي ال CEE نيدايلا كلت يف فادهألا فينصت نإ
 نايحألا مظعم يف قفارتي ريكفتلاف .ىرخألا عاونألا نع ًايلك كولسلا عاونأ
 قفارتي روعشلا يف قارغتسالا ناو «ةنيعم ةيكرح تاطاشنو ةيسفن تاللاعفناب

 نرتقي ام يكرح ble يف كاممنالا نأ اك .نينيعم يمسج عضوو ريكفتب
 عاونأ لحادت ىلإ كش نود ريشي. اذهو ؛ةفطاعلاو ريكفتلا نم عونب ًانايحأ
 ىلع زيكرتلا نأ ديب .ةثالثلا فادهألا نيدايم تحت يوضنت ىتلا كولسلا

 ath“ «نيدايلا هذه نم دحاو ناديم يف .هيف ربيغت ءارجإ يف بوغرملا كولسلا
 ةبسنلاب ملعتلا ةيلمع ليهست لاحم يف ةريبك ةدئاف رفوي .نيعم يميلعت عضو
 . ۹ Sues جيك) «ءاوس دح ىلع ملعتملاو ملعملا نم لكل

 ١965( Cognitive Domain .مولب) ين رعملا  يلقعلا لاجملا يف فادعألا فيئصت

 ىلع لمتشا «ينرعملا  يلقعلا ناديملا يف فادهألل ًافينصت مولب عضو
 وأ ةيفرعملا تايلمعلا aloes قلعتتو clays ًاريترت 4s ys ‹ تايوتسم ةتس
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 , يلقعلا كولسل ces او .لالدتسالاو تاعیتسالاو ف aly ءاعدتسالا .براقعلا کل \
 | 1 .غلا

 :فينصتلا اذه ىلإ (۲) مقر لكشلا ريشيو

 ةيلقعلا تاردقلاو تاراهملا

 . ٠ .يفرعملا - يلقعلا ناديملا ف فادهألا تايوتسم (۲) مقر لكشلا

 نيتتف نمضتي ppl فينصت نأ «يمرهلا لكشلا اذه نم حضتي
 يف ةنوزخملا .فراعملاو تامولعملا ءاعدتساب قلعتتو «ةفرعملا ةئف ‹ نيتيساسأ

 ءىه تايوتسم LA لمشتو ءةيلقعلا تاردقلاو تاراهملا ةئفو «ةركاذلا

 ٠ ١ .ميوقتلاو .بيكرتلاو «ليلحتلاو « قيبطتلاو «باعيتسالا

 ريكفتلا ةيجولوكيس ةعيبط ىلإ ريشت فينصتلا اذه ةيمرحلا ةعيبطلا نإ
 ريشي امك .ًاديقعت رثكألا وأ بكرملا ىلإ لقتنيو طيسبلاب أدبي ثيح «يناسنإلا
 كلذبو .هل ةقباسلا تايوتسملا ىلع تايوتسملا هذه نم ىوتسم لك دامتعا ىلإ
 اذهو «مولب فينصت يف ةيلقعلا تاردقلاو تاراهملا دقعأ ميوقتلا ىوتسم لثمي

v۳ 



 لبق فينصتلا نم ألا تايوتسملا يف ةعقاولا فادهألا ميلعت بجي هنأ ينعي
 نأ بجي ءام ىوتسم يف جردنت يتلا كولسلا عاونأ OV .ىلعألا تايوتسملا
 .اهيلع دمتعتو اه ةقباسلا تايوتسملا يف جردنت يتلا كولسلا عاونأ نم ديفتست
 .ةدح ىلع الك فينصتلا تايوتسم يلي ايف :شقاننو

 Memory - Knowledge (ةركاذلاإ ةف رعلا ىوتسم | وأ

 يف ةنوزخملا Sally تامولعملا ركذت ىلع ةردقلا ىلع ىوتسملا اذه لدي
 نئارقلا ضعبب ملعتملا ديوزتب اهؤاعدتسا متيو «قباسلا ملعتلا ةجيتن ةركاذلا
 اذه لمتشيو .ًاعجان ءاعدتسالا ودغي ثيحب ركذتلا ةيلمع لهست يتلا
 ىتحو ةددحملا ةيعونلا قئاقحلا نم ًاءدب ءًابيرقت ءىش لك ىلع ىوتسملا
 : ىه ةيعرف تائف ثالث يف ىوتسملا اذه فنصيو .ةلماكلا ةيملعلا تايرظنلا

= 

 Knowledge of Specifics ؛ةيعونلا تافصاوملا وأ تاليصفتلا ةفرعم - أ

 ةقلعتملا تامولعملا اهنم نوكتت يتلا ةددحملا تادحولا ىلإ ةئفلا هذه ريشت
 اہنم نوكتت يلا رصانعلا مظعم ةداع ةفرعملا هذه لكشتو «ةنيعم ةسارد ةدامب
 امه نيمسق ىلإ | ةئفلا هذه مسقنتو , ةدرجملاو ةدقعملا ةيلقعلا تاطاشنلا

 ةددحم تاحلطصمو زومر ىلع يوطنتو Terminology :تاحلطصملا-١
 وأ ربخلا وأ أدتبملا وأ رعشلا وأ pl حلطصمك ¢ ةنيعم ةيسأرد ةدامب ةصاخ

 ةاواسملا وأ يعيبرتلا رذجلا ىلع ةلادلا زومرلاكو خلا . . .ثلغملا وأ ةرئادلا
 .خلا 00 .رغصألاو ربكألا وأ

 a قئاقحلا ىلع يوطنتو Specific Facts :ةددحملا ةيعونلا قئاقحلا ¥
 أ ةيبدألا تايصخشلا ضعب ءاسأك cle عوضومب ةطبترملا ةيليصفتلا
 ضعب خيراوتو «ةنيعم oe ةبقح يف ra يتلا ةماملا ةيخيراتلا

weeةيموقلا  naeلوادج وأ  aتاءارجا وأ  entلع  

 . .ةيقيسوم .ةلآ ىلع فزعلا وأ صقرلا وأ مسرلا وأ ةءارقلا وأ ةباتكلا
 .خلا



 تاليصفتلا ةحلاعم لئاسوو قرط ةفرعم - ب

 ةيلمع يف ملعتملا اهمدختسي يتلا لئاسولاو قرطلا ىلإ Ball هذه ريشت
 : يه ةيعرف ماسقأ ةسمخ ىلإ ةئفلا هذه مسقنتو .اهميظنتو تاليصفتلا عمج
 قرطلاب ىنعتو Conventions ةيساردلا sll ةصاخلا ديلاقتلا وأ دعاوقلا ١

 بجي يتلا راكفألا وأ رهاوظلا ضعب ميدقتو lee يف ةمدختسملاو ةزيمملا

 دعاوق وأ «ةيعامتجالا بادآلا يف ةعبتملا ديلاقتلاك ءاهباستكا ملعتملا ىلع

 خلا . .رورملا دعاوق وأ ءةطيسبلا ةيباسحلا تايلمعلا دعاوق وأ «بارعإلا

 Trends and Sequences: بقاوعلا وأ تابترتملاو تاهاجتالا وأ تاعزنلا ۲

 نم هنع رفست امو «ينمزلا عباتتلا تاذ تاكرحلا وأ تايلمعلا ىلإ رشتو

 تاكرحلا وأ «قرلا ريرحت ةكرحك «نمزلا ربع ةعونتم راثآو جئاتن
 حالصالا تاكرح وأ «ةاواسملا لجأ نم ةأرملا لاضن وأ ءةيبوعشلا

 .خلا . . .ةفلتخملا ةيعامتجالا

 تاططخملاب ىنعتو Classifications and Catigories‘ تائفلاو تافينصتلا * 

 راكفأو تاعوضوم طيمنت يف اهعابتا بجي يتلا ةيفينصتلا تايلمعلا وأ
 ,bul «كولسلا طامنأو .رعشلا buly eli ests ,ةنيعم تايرظنو

 (Tes . . . ةيضايرلا تالداعملا عاونأو .ةيداصتقالا مظنلا

 يف همادختسا بجي يذلا كحملا ةيعونب ىنعتو Criteria تاكحملا ¢

 نيناوقلاو دعاوقلاو ءىدابملاو ءارآلاو عئاقولاو تاطاشنلا ىلع مكحلا

ok blyىلع مكحلاب ةصاخلا تاكحملاك «ةيساردلا ةداملا اهلمشت يتلا  
 ىعامتجا وأ ىملع ثدح وأ ,ىجيورت طاشن وأ .ىنف لمع وأ ةيبدأ ةعطق

 ٠ .خلا . . ةنيعم ةيملع وأ ةيسفن وأ ةيعامتجا وأ ةيداصتقا ةيرظن وأ ءام

 ثحبلا تاينقتو قرطب ىنعتو Methodology يملعلا !cer سسأ ه5

 ةيسارد ةدام ةجلاعم وأ ثحب ىدل اهتفرعم ملعتملا ىلع بجي يتلا يملعلا

 تانايبلا عصجو ءرداصملا نيودتو «تابتكملا مادختسا قرطك «ةنيعم

 قرط وأ «بيرجتلاو ةظحالملا قرط وأ cl all ةحلاعمو ءاهبيوبتو

 .خلا . .ةيئاصحإلا تاجلاعملا



 :ام ناديم يف تاديرجتلاو تايملاعلا ةفرعم  ح

 مظتنت يتلا ةيسيئرلا راكفألاو تايملاعلاب ةفرعملا نم عونلا اذه ىنعي

 .خلا . . يناسنإ وأ يعامتجا وأ يبدأ وأ يملع ناديم يف رهاوظلا ضعب اهوح

 :نيمسق ىلإ ةئفلا هذه مسقنتو

 ةقلعتملا تاميمعتلاو ءىدابلا وأ سسألا ىلإ ريشتو تاميمعتلاو ءىدابملا-١

 ءىدابمو «ةيبذاحلا أدبمك ءاهظفح ملعتملا ىلع بجو «ةنيعم ةيسارد ةدامب

 ةعاشإلا راشتنا أدبمو «بلطلاو ضرعلا أدبمو «ملعتلا ءىدابمو «ةثارولا

 .خلا . .ةغللا باستكا ءىدابمو

 تايرظنلا ةفرعم ىلإ رشتو : Theories and Structures ىنبلاو تايرظنلا- ¥

 ةيرظنلاك «تاميمعتو جئاتن نم اهنع بترتي امو ةماعلا ةيركفلا ىنبلاو

 «سايقلاو ملعتلا ةيرظنو «ةيبسنلا ةيرظنلاو (ةيعئارزلا) ةيتامجاربلا
 .؟. . .ةيضايرلا وأ ةيداصتقالا تايرظنلاو

 Comprehension : تاعيتسالا ىوتسم : ًايناث

 يف ةعئاشلا ةيلقعلا تاراهملاو تاردقلا AST ضعب ىوتسملا اذه لثمي

 تانوكمي قلعتت ةديدع بابسأ ىلإ كلذ دوعي دقو .ةيفصلا ةيميلعتلا عاضوألا

 قرطو «ةيسردملا بتكلاو جهانملاو فادهألاك لكك ةيميلعتلا ةيلمعلا

 سايقلا يف ةعبتملا قرطلاو ةيسردملا تارابتخالا عونو «هلئاسوو سيردتلا

 مهليهأت قرطو نيملعملا تاربخ ىلإ كلذ دوعي دق امك «يوبرتلا ميوقتلاو
 .لاجملا اذه يف ثحب عضوم سيل رمأ وهو « مهبيردتو

 يف ةنمضتملا تامولعملا لابقتسا ىلع ملعتملا ةردق ىلإ باعيتسالا ريشيو

 اهطبر ىلع ةرورضلاب ًارداق نوكي نأ نود ءابنم ةدافتسالاو اهمهفو ةنيعم ةدام

 نم ةردقلا هذه ىلع لالدتسالا نكميو .ىرخألا داوملا وأ تامولعملا نم اهريغب

 : یه تايلمع ثالث لالخ

 ملعتملا اهبستكي يتلا تاردقلا ةيعونب قلعتتو :1:هدداه800 ةمجرتلا أ

 «قيقد وحن ىلع ىرخأ ىلإ ةغيص نم ةنيعم تامولعم ليوحت نم نكمتيل
 اهيلع يوطنت ىتلا راكفألاو يناعملاو رصانعلا BIS ىلع BE ثيحب

 ىدمب ble ةمجرتلا ىلع ملعتملا ةردق ساقتو «ةيلصألا تامولعملا ةخيص
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 ةمجرتلا ذخأتو .ةيساسألا ةغيصلا عم ةديدجلا ةغيصلا قباطتو ةقد

 ىلإ ةيظفل وأ ةيزمر وأ rad روص نم ليوحتلاك «ةفلتخ ًالاكشأ
 ةياور ةداعإ وأ ءميهافملا وأ تافيرعتلا ضعب ةغايص ةداعإك «ىرخأ
 لكشلا ىلإ يباتكلا لكشلا نم ةيضاير ةلأسم ليرحت وأ ءام ثدح

 «ةبساحلا تالآلاب ةصاخ زومر ىلإ ةيضايرلا زومرلا ليوحت وأ ءيزمرلا
 خلا .. .ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيزيلكنالا ةغللا نم ةيبدأ ةعطق ةمجرت وأ
 ىلإ ةيلصألا ةغيصلا ءازجأ BIS ةمجرت اهعيج تالاحلا هذه يف بجيو
 نم نكي .نيتغيصلا نيب قباطتلا عون متي ثيحب ةديدجلا ةغيصلا

estملعتلا عوضوم ةداملل ملعتملا مهف ىدم ىلع  . 

 ملعتملا ىدل اهرفاوت مزاللا تاردقلا ةعومجمب ىنعيو : Interpretation ريسفتلا - ب

 ,ةنيعم ةيسارد ةدام اهلمشت يتلا راكفألا ميظنت ةداعا ىلع ًارداق نوكيل

 ةعطق ةغايص ةداعإ وأ cle أدبم ريسفتك ءاهصيخلت وأ اهحرشو اهضرعو
 وأ ءاهنع ريرقت ميدقتو ةلكشم ةسارد وأ .ةصاخلا ملعتملا ةغلب ةيبدأ

 .ام Bole يف ةدراولا تامولعملا صيخلت وأ « ةنيعم ةيرظن نومضم ريسفت

 راكفألاو يناعملا ةجلاعم ىلع ةردقلا» ةداع ريسفتلا ةيلمع مزلتستو
 فرعتلاو «ةدحاو ةدحوك ثحبلا عضوم Boll اهيلع لمتشت يتلا

 يتلا ةيوناثلاو ةيسيئرلا راكفألا نيب زييمتلاو clay ةمئاقلا تاقالعلا

 . اهيلع يوطنت
 دنع اهريوطت بجاولا تاردقلا ىلع لديو Extrabolation: لامكتسالا اح

 بترتي دق ام جاتنتساو «ةاطعملا تامولعملا زواجت ىلع ارداق نوكيل ملعتملا
 هيلع يوطنت دق ام جاتنتسا كلذكو «تاهاجتاو تاعزنو راثآ نم اهنع

 na نع مجنت دق يتلا راثآلاب ؤبنتلاك «تانيمضت نم تامولعملا هذه

 أ ءلمعلا ناديم ةأرملا لوخد وأ «ةلاطبلا وأ ,ناكسلا رثاكت وأ «ةئيبلا

 بنارس يف رثؤت حئاتن نم يملعلا مدقتلا هنع رفسي دق ام عقوت
 . doo عمتجملل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 تاريغتملا وأ لماوعلا جاتنتسا ىلع ةردقلا لامكتسالا مزلتسي دقو

 لك ةمهاسم ىدم نايبو «ةنيعم ةرهاظ نيوكت وأ ثادحإ يف مهاست يتلا
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 صالختساك ءاهجئاتنو اهبابسأ ىلع فوقولل «ةرهاظلا هذه يف اهنم
 «بورحلل ةيموقلا وأ ةيقرعلا وأ ةيعامتجالا وأ ةيداصتقالا بابسألا

 نم اهنع مجني دق امب ؤبنتلل «ىرخألا فورظلا ضعبب اهتنراقمو

 .بقاوع

 Application : قيبطتلا ىوتسم :ًاثلا

 قرطلا مادختسا ىلع ةردقلا ىلإ مولب فينصت نم ىوتسملا اذه ريشي
 دعاوق قيبطتك «ةديدج وأ ةيعقاو عاضوأ يف .تايرظنلاو ءىدابملاو ميهافملاو

 ةيطارقميدلا تاءارجالا قيبطت وأ .ةسردملا هيفوب تاباسح ىلع ةراسخلاو حبرلا

 تاثلثملا باسح مادختسا وأ cde ill ناجللاو فصلا فيرع باختنا ىدل

 ديدحت وأ atl ؤبنتلل طغضلا سايقم مادختسا وأ «ةنذئملا لوط ةفرعم

 .خلا . . .ةريرح ٠٠٠١ ىلع يوتحت ةبجو ريضحتل ماعطلا ةيعونو ةيمك

 فقوملا يف رفاوتي نأ بجي «دوشنملا فدهلا قيبطتلا ىوتسم ققحي يكلو

 ‹«فقوملل ةيلاكشإلا ةعيبطلا ءامهالوأ ,ناتيساسأ ناتصاخ هب طبترملا يميلعتلا

 وأ ةدحلا ءامهتيناثو pal» مزلتست ةلكشم ملعتملا هجاوي نأ بجبن يأ

 نع ULE نوكي نأ بجي قيبطتلا هيف يرجي يذلا قايسلا نأ يأ .فولأماللا
 . اهمادختسا يف بوغرملا تامولعملا ملعت اهيف مت يتلا تاقايسلا

 Analysis : ليلحتلا ىوتسم :ًاعبار

 ةنوكملا ةيلوألا اهئازجأ وأ اهرصانع ىلإ ةملعتملا ةداملا ةئزجت ةيلمع وهو

 BAS ةداع ليلحتلا لوانتيو ءابنيوكت سسأو ةداملا هذه ةعيبط نايبل اه

 : يه بناوج
 ,ةداملل ةيسيئرلا ءازجألاوأ تانوكملا ديدحت ةيلمع وهو :رصانعلا ليلحت ل

 ثحبل جئاتنلاو تاءارجالاو ضورفلا ديدحت de ملعتملا ةردق يف لثمتتو

 ىلع هتردق يف وأ ءام ةيوضعل ةيسيئرلا ءازجألا ديدحت يف وأ .ىملع

 ءارآلا ىلع ةلادلا تارابعلاو قئاقحلا ىلع ةلادلا تارابعلا نيب زييمتلا

 ءةياورلا وأ ةيحرسملل ةيساسألا رصانعلا ديدحت وأ ءرظنلا تاهجوو
 . خلا . . , ةكبحلاو تايصخشلاو ثدحلاك
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 ةيسيئرلا ءازجألا نيب تاقالعلا ليلحت ةيلمع وهو :تاقالعلا ليلحت _ ب
 ءاضعألا نيب ةقالعلا وأ «جئاتنلاو ضورفلا نيب ةقالعلاك «ةداملل ةنوكملا
 روطتو ىئاورلا وأ ىحرسملا ثدحلا يب ةقالعلا وأ ءام ةيوضعل ةفلتخملا

 . . .عفادلاو كولسلا نيب ةقالعلا وأ ةياورلا وأ ةيحرسملا تايصخش

 .خلا

 ءىدابملاو ميهافملاو دعاوقلاو سسألا ليلحت ةيلمع وهو : ءىدابملا ليلحت -_—_

 ىلا ةماعلا سسألا ىلع فوقولل «ةمظتنم ةيلك ةينب ةداملا نم لعجت يتلا
 ميلعتلا سسأ وأ «تاعاشإلا راشتنا سسأ ليلحتك «ةينبلا هذه نطبت

clad!خلا .. .بالطلا دنع ةيعفادلا ةراشتسا ءىدابم ليلحت وأ . 

 :Synthesis بيكرتلا ىوتسم : ًاسماخ

 تادحولا نيب فيلأتلل اهرفاوت مزاللا تاردقلا ىلإ ىوتسملا اذه ريشي
 جاتنإلا ىلع ةداع دكؤيو «ةديدج ةيلك an لكشت ثيحب ءازجألاو رصانعلاو

 : يه عاونأ ةثالث J (gan يذلاو « ملعتملل يراكتبالا

 bop اطاصياو راكفألا جاتنإ وهو :ةديرفلا تانومضملا جاتنإ د أ

 وأ ةيرعش ةعطف فيلأت وأ ءةريصق ةصق وأ «يريبعت عوضوم ةباتكك

 ْ .خلا . . .ةيقيسوم
 طورش ققحت عورشم وأ ةطخ جاتنإ وهو ۽ عيراشملا وأ ططخلا جاتنإ ۔ ب

 حارتقا وأ فصلا (ba ةطخ حارتقاك «نیعم بجاو وأ لمع ذيفنت

 خلا . . .ةسردملا ashy ةرادإل ةطح عضو وأ ءةلحر عورشم

 ةدرجملا تاقالعلا ضعب طابنتسا وأ جاتنإ ةيلمع وهو :تادرجملا جاتنإ دح

 We يدؤت وأ رهاوظلا وأ تانايبلا ريسفت ىلع دعاست يتلا ةديدجلا
 ةيلمع ىلع ًادامتعا ميسقتلا ةيلمع جاتنتساك «تالكشملل ةديدج

 وأ ءليطتسملا ةحاسم نم عالضألا يزاوتم ةحاسم فاشتكا وأ « عمج ا

altخلا . . .ةحلملا تالكشملا ضعبل ةليصأ لولح . 

 Evaluation : مي دوقتلا ىوتسم :ًاسداس
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 داوملا ةميق ىلع ةيعونلاو ةيمكلا ماكحألا رادصإ ىلع ملعتملا ةردق ىلإ ريشيو
 .ةنيعم فادهأل اهقيقحت ثيح نم .قرطلاو

 ةداملا نومضم ةقد ىدم لوانتت ةيلخاد ةلدأ ىلع ءانب مكحلا موقي دقو

 ىلإ لوصولا وأ «نيهاربلا يف ةيقطنملا ءاطخألا فاشتكاك .ىلخادلا اهقاستاو

 وأ «تامدقم نود ماكحأ جاتنتسا وأ ale تامدقم اهغوست ال جئاتن
 .خلا . . .دحاو عوضوم يف دحاو موهفمل ىنعم نم AT مادختسا

 كلذو ءاهتاءارجاو اهلئاسوو اهتاياغو ةداملا ةفسلف مكحلا لوانتي دقو

 يف ةياور وأ ةيحرسم دقنك ءًاقبسم ةددحم ةيجراخ ريياعمو تاكحن مادختساب
 وأ .نيعم يبدأ رصع يف ةدئاسلا يئاورلا وأ يحرسملا لمعلا تاكحم ءوض

 نيعم يعمتجم عورشم ةشقانم وأ «ةرصاعملا ةيبرتلا يف باقعلا رود ىلع مكحلا
 .خلا . . . عمتجملا يف ةدئاسلا ةيقالخألا ريياعملا ءوض يف

 عضو SE يف يفرعملا ناديملا يف فادهألل مولب فينصت ةيمهأ حضتت

 يلومش وحن ىلع لوانتي فينصتلا اذه OY .تارابتخالا نيوكتو فادهألا

 يتلا تاطاشنلا كلت ىلإ ملعملا هابتنا هجويو «ةيلقعلا تاطاشنلا عاونأ مظعم

 نيب دقلف .ميوقتلاو بيكرتلاو ليلحتلاك «ةريثك نايحأ يف ele نم اهطقسي
 تاطاشنلاو ةلئسألا لوانتت ale 5١٠٠١ هليلحت ىدل )۱۹۷٤( غربنتشتارت

 نأ ةثيدحلا يملاعلا خيراتلا بتك نم تاعومجم عست يف ةحرتقملا تارابتخالاو

 مولب فيرعت بسح مهفلاو ةفرعملا يبوتسم يف فنصت تارابعلا هذه نم ٥

 رمألا ode تايوتسملا يف فنصت اهنم ةليئض ةبسن نأو «نييوتسملا نيذه

 اذهو .اهتياعر مدعو ملعتملل ةماحلا ةيلقعلا تاطاشنلا لافغإ ىلإ ريشي يذلا

 تايرتسم ىلع ديكأتلا ىلإ تارابتخالاو فادهألا ىعضاوو نيملعملا وعدي

 . ملعتملا دنع تاطاشنلا كلت ةيمنتل ميوقتلاو بيكرتلاو ليلحتلا

 Affective Domain ىلاعفنالا  ىفطاعلا لاحملا ىف فادهألا فينصت

Ga,باستكا ةيلمعل ةعونتملا تايوتسملا ديدحت ىلإ فينصتلا اذه  
 ايسامو مولبو لووتارك عضو دقو .ميقلاو تاهاجتالاو لويملاب ةّينعملا تاراهملا
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 نم ًاقالطنا ؛يلاعفنالا  يفطاعلا ناديملا يف فادهألل ًايمره ًافينصت )1448(
 ةيلمع ىلإ ريشي يذلا Internalization «تيوذتلا» موهفم يف لثمتي يلخاد دعب
 نم عون لالخ نم تاهاجنالاو ميقلاو لويملل درفلا لاخدتسا وأ باعيتسا
 ةئشنتلا موهفمب لاجملا اذه يف «تيوذتلا» موهفم هباشتيو ءهل يلخادلا ومنلا
 فارعأو كولسل درفلا لثمت ةيلمعل ةيروطتلا ةعيبطلا ىلع لدي يذلا ةيعامتجالا

 . عمتجملا قالخأو ميقو ريياعمو

 نم ةلسلس ربع روطتت تيوذتلا ةيلمع نأ هؤالمزو لووتارك ىري
 acy همازتلاو هقارغتساو درفلا كاردإ ىدم ow ةيكولسلا تاطاشنلا
 هماكحأ معدتو هكولس هجون يتلا ميقلاو فارعألاو ءىدابملاو تاهاجتالل
 ةسمخ يف تيوذتلا نوثحابلا ءالؤه فنص دقو «قستمو تباث وحن ىلع ةيميقلا
 : يه تايوتسم

 Receiving : لايقتسالا ىوتسم ل وأ

 ىلإ ملعتملا اهيف. هبتني يتلا ةيميلعتلا عاضوألا ىلإ ىوتسملا اذه ريشي
 .عاضرألا كلت اهيلع يوطنت يتلاو هب ةطيحملا رهاوظلا وأ تاريثملا

 : يه لحارم ةثالث ىلإ ىوتسملا اذه مسقنيو

 ناديملا يف فينصتلا تايوتسم Gal ةلحرملا هذه لثمت : يعولا ةلحرم - 1
 jae يتلا تاريثملا وأ رهاوظلاب ملعتملا يعو طاغأ ىلإ ريشتو يفطاعلا

 حئاور وأ .سابللا ناولأ ةظحالمك .يروعشلا هكولس ريثتستو ههابتنا
 . خلا . . ةينبألا تاحيحصت وأ .تاتابنلا

 ةبغر ىدم ىلإ ريشت ىتلا ةلحرملا يهو :لابقتسالا يف ةبغرلا ةلحرم ب
 نيب ةبغرلا هذه حوارتت ثيحب ءةنيعم تاريثم ىلإ هابتنالا هيجوت يف ملعتما
 ءملعملا تاميلعت ىلإ ديدشلا هابتنالاك ءلاعفلاو طشنلا هابتنالاو حماستلا
 هاجت ةدئازلا ةيساسحلا وأ .ةيعامحلاو ةيدرفلا قورفلا نع يضاغتلا وأ
 .خلا . . .ةيملاعلا وأ ةيعمتجملا تالكشملا ضعب

 ةيلمع يف ملعتملا اهيف مكحتي يتلا ةلاحلا يهو :هابتنالا طبض ةلحرم  ح

 دوجو نم مغرلا ىلع «هيدل !dad تاريثملا ضعب وحن هابتنالا هيجوت
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 عامس وأ ةءارق ىدل Sit وحن ىلع ols VIS «ةسقأنم ىرخأ تاريثم

 ميقلاو ءاهيلإ يمري يتلا يناعملاو ءرعاشلا جازم ىلإ «ةنيعم ةديصق
 .رعاشلا اذه رصع يف ةدئاسلا ةيعامتجالا

Responding : ةياحتسالا ىوتسم at 

 موقي لب .لابقتسالا ةيلمع درم ىلع ىوتسملا اذه يف ملعتملا رصتقي ال

 رهاوظلا ىلإ هابتنالا يف هقارغتسا ءانثأ ةيباجيالا تاطاشنلاو عاجرلا ضعبب

 اضرلاب روعشو ةباجتسالا يف ملعتملا ةبغر ىلإ ىوتسملا اذه ريشيو .تاريثلاو
 ةثالث ىلإ ىوتسملا اذه مسقنيو .ةيميلعتلا تاطاشنلا ضعب يف كامہالا ءازإ

 : يه لحارم
 ىتلا لوبقلا طامنأ ىلإ ةلحرملا هذه ريشت :ةباجتسالل ناعذالا ةلحرم أ

 مّلسيو ةباجتسالل نعذي ام ًابلاغو ءةباجتسالاب همايق ىدل ملعتملا اهيدبي
beds tleةمواقم نود  Sbمدعب ًانايحأ هتعانق نم مغرلا لع  

 cA ةمظنألاو دعاوقلا ةعاطإو .ملعملا تاميلعت ذيفنتك ءاهترورض

 يف ةمالسلا تاميلعتل عوضخلا وأ «ةيضابرلا ةيبرتلا تانيرمت ةسرامم وأ

 يرايتخالا كولسلا ىلإ ةلحرملا هذه ريشت :ةباجتسالا يف ةبغرلا dey - ب

 ةجيتن سيلو ةبغرلا عفادب «ةيميلعتلا عاضوألا يف ملعتملا هيدبي يذلا

 يف ةمواقملا وأ ناعذإلا عاونأ نم عون يأ رفاوتي ال ثيحب ء.ةبهرلل
 رداصم نع ثحبيلا ف ةيعاوط ملعحمل ا مايقك . ةلحرملا هذه تاباجتسا

 ةباجإلاب عوطتلا وأ ءةسردملا ثاثأ ةمالسب مامتهالا وأ تامولعملا ضعب

 ًاهدابم ةلحرملا هذه يف ملعتملا ودغي Col ىنعمبو .ملعملا ةلئسأ ىلع

 .ًانعذم سيلو
 ملعتملا ةبغر ىلع ةلحرملا هذه رصتقت ال :ةباجتسالاب اضرلا ةلحرم  ح

 دنع حايترالاو اضرلاب روعشلا ىلإ امهادعتت لب «ةباجتسالا يف هندارإو

 ضعبب همايق ىدل رورسلاو ةعتملاب ملعتملا رعشي ثيح cle مايقلا
 يتلا ةيملعلاو ةيبدألا بتكلا ضعب نع ثحبلاب ًايئاقلت همايقك «تاطاشنلا
 ةديصق وأ ةيقيسوم ةعطقل هناسحتسا راهظإ وأ «هغارف تاقوأ يف اهأرقي
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 لالخ نم ةعتملاب روعش وأ «ةيضاير ةيرظن وأ ءةينف ةحول وأ ةيرعش
 .خلا . .نيرخآلا لاوقأ ىلإ تاصنالا وأ ةيعامتجالا تاقالعلا

Valuing : مييقتلا ىوتسم (MU 

 تاريثملل ةنيعم ةميق هيف ىزغي يذلا ملعتملا كولس ىوتسملا اذه لوانتي
 ىلإ ةداع مييقتلا ةيلمع ريشتو «ةيميلعتلا ةداملا وأ كولسلا bul وأ رهاوظلا وأ

 وأ قاستالا نم beg نّيبتو .ملعتملا BEE يتلا تاهاجتالا وأ تاداقتعالا
 ظحالملا نكمتي ثيحب .«تاعوضوملا ضعب ءازإ هتاباجتساو هفقاوم يف تابلا
 هذه مجنت ثيحبو .«تاعوضوملا هذه ىلإ اهبسني يتلا ةميقلا ىلع فرعتلا نم

 مسقنيو .اه ناعذإلا وأ اهتعاطإ دنع سيلو .ةميقلا هذهب مازتلالا نع فقاوملا
 :يه لحارم ثالث ىلإ ىوتسملا اذه

 وأ ءايشألا ضعبب تاداقتعالا راهظإ ةلحرم يهو :ةميقلا لبقت ةلحرم أ

 ةايحلا يف تايضايرلا ةدام ,AAPL داقتعالاك «.ةفلتخملا تاعوضوم لا

 روعشلا ةراثإ يف هرودو يبرعلا بدألا سيردت ةميقب داقتعالا وأ «ةيلمعلا

 يوطني .نيرخآلا ةدعاسمو نواعتلا ةرورضب داقتعالا وأ «يموقلا
 ناقبإلا ىوتسم نأ ديب cow نم ةفلتخم تايوتسم ىلع ةداع داقتعالا
 ىلإ ريشي امم «تاجردلا Gal لثمي .ةلحرملا هذه يف ملعتملا ىدل رفاوتملا

 LU ههاجتا نوكي نأ طرتشي ال ذإ ءاهءانثأ ملعتملا تاهاجتا رخت ةيناكما

 . مييقتلا لحارم نم ةلحرملا هذه يف قلطم وحن ىلع

 لبقت يتلحرم نيب ًاطسو ًاعضو ةلحرملا هذه لتحت :ةميقلا ليضفت ةلحرم - ب
 نم ىلعأ تاجرد ىلإ اهيف ملعتملا ىعسيو ؛ةميقلاب مازتلالاو ةميقلا
 يف كلذ ىلجتيو chp ةطبترمللا تاعوضوملابو ةميقلاب داقتعالاو نيقيلا

 نم ديزملا ءاشنإ يف ةبغرلاك ءاهوحن هرهظي يذلا ديازتملا طاشنلا
 لامعألا نم ديزملا جاتنإ يف ةبغرلا وأ ةدعاسملا تاقالعو تاقادصلا

 2 .خلا . .ةينفلا

 يف ةداع مازتلالا دّسجتيو .تاجردلا ىلعأ يهو :ةميقلاب مازتلالا dey  ح

 وأ ةيركف ةسردم نع هعافد يف وأ «ةعامح وأ أدبم وأ ةقسلفل ملعتملا ءالو
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 يف وأ .يقطنملا ريكفتلا لوصأو ةيملعلا جهانملاب at يف وأ ءةيبدأ

 .خلا . . .هرهاظمو فارحنالا ىلع هجاجتحا

hal,ميقلا ميظنت ىوتسم  : Organization 

 عاضوألا ضعب ميقلا hey تيوذتلا ةيلمع يف همدقت ىدل ملعتملا هجاوي

 هذه روصت ىلإ هرطضي امم «ةدحاو ةميق نم AST ىلع يوطنت يتلا فقاوملا وأ

 ةيميق ةموظنم يف اهميظنت ةداعاو ءاهنيب ةلدابتملا تاقالعلا ىلع فوقولاو ميقلا

 اذإف .ىرخألا ميقلا ىلع اهترطيسو اهنم لك ةدايس ىدمو اهبيترت ًانيبم «ةنيعم
 ةموظنم J ميقلا هذه مظني دقف ءةورثلاو ملعلاو قحلا ميقب ملعتملا دقتعا

 ذختت ام ابلاغو .قحلا ةميق ةمدخ يف ملعلاو ةورثلا يتميق اهيف لعجي «ةنيعم

 وحن ىلع GU ًلكش ذخأت ال ةعيبطلا هذه نأ ديب ؛ةيمره ةعيبط ةموظنملا هذه

 وأ ليدعت ىلإ اهالخ ضرعتت «ةيجيردت نيوكت ةيلمع ىلإ عضخت لب «قلطم
 ىلإ ىوتسملا اذه مسقنيو .ىرخألا ةديدجلا ميقلا ضعب ةفاضإ وأ فذح

 :امه .نيتلحرم

 ةيلمعب ملعتملا اهب موقي يتلا ةلحرملا يهو :ةميقلا موهفم نيوكت ةلحرم أ

 ةداع ةيلمعلا هذه ىذبتتو ءاهباستكا هيلع بجي يتلا ميقلل يلقعلا روصتلا

 اهطبرت يتلا تاقالعلا كاردا يف وأ ءيظفل وحن ىلع ميقلا ةغايص يف

 ىلع فوقولا وأ ALL دئاقعلا ةنراقمك le نمؤي يتلا ةقباسلا ميقلاب

 . . .قيبطتلاو ةيرظنلا نيب زييمتلا وأ «ةيصخشلل ةيقالخألا بنارحلا

 . خلا

 اهرهظي يتلا كولسلا طامنأ ىلإ ريشتو :ةيميقلا ةموظنملا ميظنت ةلحرم - ب

 امدنع يأ «ديج وحن ىلع ةنزاوتم ةيميقلا هتموظنم نوكت امدنع ملعتملا
 امم «يقطنم فلاتو يلخاد قاستا تاذ ميقلل ةمظنملا تاقالعلا مستت

 دلوتي ثيحب ميقلا هيف لعافتت «يكيمانيدلا نزاوتلا نم عون ىلإ ريشي
 يديرجت ىوتسم تاذ ةيميق تابيكرت وأ ةديدج ميق لعافتلا اذه نع

 داجيا وأ «ةينفلا لامعألا ضعب مييقتل تاكحملا ضعب ريوطتك «ىلعأ

 .خلا . .ةماعلا ةايحلا يف قالخألا رود ةميق ريربتل تاغيوستلا ضعب
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 Characterization by Value : يميقلا بكرملا وأ ةميقلاب مسولا ىوتسم :ًاسماخ

 يف ملعتملا اهرهظي يتلا تيوذتلا تاجرد ىلعأ ىلع ىوتسملا اذه لدي
 هيلع لب ءطقف تيوذتلا ةقباسلا تايوتسملا لثمتب يفتكي ال ثيحب «هکولس
 وأ هترظن للختت يتلاو ءاهدقتعيو اهانبتي يتلا ميقلل ًاقفو كلسيو بيجتسي نأ
 وأ هتايح زارط ىلع لدت ةميقب ملعتملا مسوي كلذبو «ةلماشلا ةيلكلا هتفسلف
 1 حماستلا وأ لمأتلا وأ .قدصلا وأ نواعتلاب فصوي نأك .هكولس بولسأ
 هلامعأ نيب وأ هكولسو هميق نيب قفاوتلل ةجيتن ,خلا . . .ةهدابملا وأ عافدنالا
 :امه نيتلحرم ىلإ ىوتسملا اذه مسقنيو .هب نمؤي امو

 Generalized Set : ممعملا ؤيهتلا ةلحرم 4

 وأ ةيلقعلا تاهاجتالا نم ةعومجم ملعتملا اهيف بستكي يتلا ةلحرملا يه
 «هكولسب مكحتلا ةيلمع ميمعت نم هنكمت تادادعتسالا وأ تاعزنلا وأ لويملا
 وأ تاهاجتالا كلت لالخ نم صخشك هزييّتو هفصو نكي ثيحب
 تاباجتسالا لالخ نم ةلحرملا هذه ىلع فرعتلا نكميو .تادادعتسالا
 ةطبارتملا عاضوألا وأ فقاوملا نم ةعؤمجم ءازإ ملعتملا اهردصي يتلا ةرتاوتملا

 وأ ءةيتاذ رظن ةهجو نم سيلو ةيملع رظن ةهجو نم تالكشملا ىلع مكحلاك
 رييغتل دادعتسالا وأ , ملعتلا ءىدابم ءوض يف كولسلا ريغت ريسفت ىلإ ةعزنلا

 .خلا . . .جئاتن نم ةيملعلا ثوحبلا هنع رفست ام ءوض يف ماكحألا وأ ءارآلا

 Characterization : مس ولا ةلحرم د ب

 فادهألا ةعومجم ىلإ ريشتو «تيوذتلا ةيلمع ةمق ةلحرلا هذه لثمت
 يتلاو يلاعفنالا  يفطاعلا ناديملا يف ملعتملا اهبستكي يتلا ةماعلا ةيئاهنلا

beهتاعزنو هتاهاجتاو هتاداقتعا لماكتت ثيحب ًاديرف ًاصخش هنم  

 ct عباطب اهعبطتو هتايح مست ةلماش ةيلك ةفسلف يف هميقو هتادادعتساو

 .خلا . .ةيسنامورلا وأ «ةيريخلا وأ :ةيناسنإلاك

 ناديملا يف فادهألا ةغايص بعصي هنأ (۱۹۷۹) زلريبو جيك یری
 هنأ ديب ,فينصتلا اذه نم ايلعلا تايوتسملا يف ةصاخبو «يلاعفنالا يفطاعلا
 فادهألاك cae ايندلا تايوتسملا يف فادهألا ضعب ةغايص ةيناكمأ ىلإ ريشي

 مه



 ىلإ عامتسالا وأ ةيملع ةلاقم وأ ةصق ةءارق يف غارفلا تقو ءاضقب قلعتت يتلا

 فينصتلا اذه مادختسا ةيناكما (VATE) لوتارك ىريو .ةيقيسوم ةعطق

 ةيلمعلا اهيلإ يمرت يتلا !UU ةيوبرتلا فادهألا ضعب ةغايص يف هجومك

 يتلا لحارملاو اهتايوتسمو تيوذتلا ةيلمعل ةيمرحلا ةعيبطلا نيبي هنأل ءةيوبرتلا
 .ةيلمعلا هذه ةمق ىلإ لوصولل ءاهم رمت نأ بجي

 ءةيسردملا ميلعتلا بيلاسأو جيهانملا نأ .ددصلا اذه يف ظحالملا نمو

Lust Astةيفطاعلا فادهألا نم ةيفرعملا  ةيلقعلا فادهألا ىلع - 
 ةلوهسو «ةيفرعملا فادهألا باستكا ةعرس ىلإ كلذ دوعي دقو ءةيلاعفنالا

 فادهألا هبلطتت ام عم ةنراقملاب ءاهميوقتل ةمزاللا تاودألا رفاوتو ءاهسايق

 ىلع سانلا عامجإ نأ ىلإ ًاضيأ كلذ دوعي دقو ءلاجملا اذه يف ةيفطاعلا
 عونت ببسب ةيفطاعلا فادهألا ىلع مهعامجا نم رثكأ ةيفرعملا فادهألا

 يفطاعلا بناجلا ةئشنت ةيلمع كرت اذل .مهدئاقعو مهميقو مهتاهاجتا

 . ةيساسح نم بناجلا اذه هب مستي امل «لاوحألا نم ريثك يف ةرسألل يلاعفنالا

 ال ذإ «يمسرلا يسردملا ميلعتلا يف بناجلا اذه لامها ينعي ال كلذ نأ الإ

 .هعمتجم يف ةدئاسلا ميقلاو ريياعملا ملعتملا بستكيل « هتیاعرو هب مامتهالا نم دب

 . مهافطأ ىدل اهسرغ يف ءابآلا مظعم بغري يتلاو

 Psychomator Domain » يک pl  ىسفنلا لاجمل 3 فادهألا فشصت

 يذلا مامتهالا يكرحلا  يسفنلا ناديملا يف فادهألا فينصت قلي مل
adمولب ةراشا نم مغرلا ىلع .يفطاعلاو يفرعملا نيناديملا يف  (Bloom, 

 ةطبترملا تاراهملاب نيملعملا مامتها مدع ىلإ كلذ دوعي دقو «هتيمهأ ىلإ 1956)

 يف ةصاخبو «تاراهملا هذه ىلع يسردملا ميلعتلا زيكرت مدع وأ «ناديملا اذهب

 . ةيعماجلاو ةيوناثلا نيتلحرملا

geةيوديلا ةجلاعملاب ةطبترملا فادهألاب ىكرحلا  ىسفنلا ناديملا  

Manipulationمالكلاو ةباتكلاك , يكرحلا  يسحلا رزاتلاو ءةيكرحلا تاراهملاو  

 تالآلا ىلع فزعلاو . خلا . . .كبح .صق ءرز  ةيوديلا لاغشألاو مسرلاو
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 ىتلا تاراهملاو «ةينفلا لامعألاو صقرلاو ةيندبلا ةيبرتلا تانيرمتو «ةيقيسوملا
 LA وراهو فيد لاثمأ ءنيثحابلا ضعب كردأ دقو .ينهملا ميلعتلا

 اهيف اوضرتفا تالواحمب اوماقف .يكرحلا  يسفنلا ناديملا ين فادهألا
 ضورفلا ليبق نم تافينصتلا هذه نأ ديب .فادهألا هذه ةئيعم تافينصت

 وبأ) .اهتيلعافو اهقدص نايبل رابتخالاو ثحبلا نم ديزملا ىلإ جاتحتو ةيملعلا
 198١(. «قداصو بطح

  يسفنلا ناديملا يف Gla ًافینصت زليامو ركرابو رلبك عضو دقلو

St!جيك) ومنلا يف ثداوحلا لسلست ىلع ًاينبم  «Gageرلريب  Berliner 

 ومنب قلعتتو .ىلوألا ,ثداوحلا نم نيتلسلس نم نوثحابلا قلطنا 4
 !ABLES) ةيلامجالا ةيكرحلا تاطاشنلا نم ةداع روطتي يذلا «يكرحلا كولسلا
 اهيدؤت يتلا تاكرحلا نم وأ «ةصصختملا ةقيقدلا ةيكرحلا تاطاشنلا ىلإ
 اذه حضتيو ,ةقيقدلا تالضعلا اهيدؤت يتلا تاكرحلا ىلإ ةظيلغلا تالضعلا

 ةيمسجلا تاكرحلا ضعبيو ديلاب أدبت يتلا كاسمالا ةيلمع يف يكرحلا لسلستلا
 لفطلا ةباجتسا روطت يفو طقف ماهبالاو ةبابسلا مادختسا ىلإ يهتنتل «ةدئازلا

aedيتلا  fagبيحرتلل هلك همسج مادختساب  cualقايسنالاب يهتنتو  cle 

 .خلا . . . يشملاو وبحلاو لقنتلاك «ةفاك لفطلا تاكرح يف حضتت امك

 ىصاوتلا كولسلا روا قلعتتف .ثداوحلا نم ةيناثلا ةلسلسلا امأ
 وأ ءامبالاك ءةراشإلا وأ ةكرحلا مادختسا نم ةداع كولسلا اذه روطتي ثيح
 مادختسا ىلإ .نيرخآلا عم لصاوتلاو تاجاحلا نع ريبعتلل ءاكبلا وأ خارصلا

 لسلستلا دعب  نيدعبلا va ءوض يقو .لصاوتلل ةايسوك مالكلاو ةغللا
«stiفنص - ىلصاوتلا لسلستلا دعبو  LSناديملا فادهأ هؤالمزو  

 : يه ةيساسأ تائف عبرأ يف يكرحلا يسفنلا

 Gross body movement ةيلاهالا (dot تاكرحلا ةئف ¥ وأ

 ثيح «مسجلل ةيلامجالا تاكرحلا ىلع ةئفلا هذه يف فادهألا زكرت

 يمرو زفقلاو GAS .ةنيعم ةراهم ءادأ ىدل لكك همسج ملعتملا م
 ا ek يلا ةعرسلاب ةداع sas ةردق ساقتو «ةحابسلاو ةركلا و أ مهسلا
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 ءةركلا وأ حمرلا يمر .طغضلا) اهتوق وأ (يرج «ةحابس) تاكرحلا هذه
 .(خلا . . .زفقلا

 Finely Coordinated movement ةقيقدلا ةقسانتملا تاكرحلا ةثف : ًايناث

 ملعتملا اهبستكي نأ بجي يتلا ةقيقدلا تاكرحلا ةئفلا هذه فادهأ لوانتت

 ةنيعم تابيردت بلطتت يتلا نيعلاو عباصألاو ديلا ةكرحك «ةنيعم ةراهم يدؤيل
teleيف ملعتملا ةردق لثمتتو  Sleةباتكلاو ملقلاب كاسمالاب تاكرحلا هذه  

 ةبتاكلا ةلآلا ىلع برضلا ىدل ديلاو نيعلا نيب رزأتلا يق وأ «حضاو وحن ىلع

 وأ ةرايسلا ةدايق لجأ نم مزاللا يكرحلا قسانتلا يف وأ ونايبلا ىلع فزعلا وأ

 هققحم يذلا ناقتالاب ةداع ةردقلا هله ساقتو خلا . . .ةيوستلا تاراهم

 . ةبولطملا ةراهملا ءادأ يف ملعتملا

geةيظفللا ريغ لصاوتلا تاعومج  None verbal Communictation tests 

 ثيح col Al وأ ةراشإلا ةغلب ىمسي ام ىلإ ةئفلا هذه فادهأ يمتنت

 «مالكلا مادختسا نود نيرخآلا عم لصاوتلا ىلع ملعتملا ةردق ىلإ ريشت

 ءةنيعم ةيسفن ةلاح ىلع ةلالدلل هجولا ىلع مسترت يتلا ةيريبعتلا تاكرحلاك

 ضعب نع ربعت ىتلا ةيئاميالا تاكرحلا وأ .بضغلا وأ فوخلا وأ ريكفتلاك

 ىلع صقرلا وأ هيلابلا صقر يف مدختست يتلاك ةيلامجلا تاكرحلا وأ .ثداوحلا
 .خلا . . .ديلجلا

 Speech Behaviour يظفللا كولسلا ةئف :ًاعبار

 مدختسي ثيح «يظفللا لصاوتلا كولس ىلإ ةئفلا هذه فادهأ يمتنت

 ف loll اذه يف ملعتملا ةردق حضتنو «نيرخآلا حم لصاوتلل مالكلا ملعتملا

 «هليترت وأ ترصلا ميغنتو حضاولا galls «ىنعملا نع ربعملا يظفللا ءادألا

 خلا . . .ةيباطخلا وأ ةيفطاعلا وأ ةيراكنتسالا وأ ةيماهفتسالا ةمغنلا ءادأك

 وأ ‹ةيبنجألا ةغللا ملعتب وأ 6 يحرسملا ءادألاب ةداع ةئفلا هذه فادهأ طبترتو

 .خلا . . .ةفلتخملا تاجهللا ملعت

 اهب فصتي ىتلا ةيمرحلا ةعيبطلا ىلع يوطنت ال تائفلا هذه of ظحالي

 تاهجومك اهنم ةدافتسالا نكي كلذ عمو « يفطاعلاو fall نيناديملا افينصت
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 ىلع ةرفاوتملاو .ًايكرح Le ًارزأت مزلتست يتلا فادهألا ضعب ديدحتل ةماع
 . ةينفلاو ةينهملاو ةيضايرلا ةيبرتلا نيدايم يف ريبك وحن

 ملعتلا عا ونأ بسح فادهألا فينصت

 ًاساسأ تذختا «ةنيعم رظن ةهجو ىلع ةقباسلا فادهألا تافينصت موقت
 ءةعونتملا ةيكولسلا هتاطاشن اهيف دسجتت يتلا ةفلتخملا ناسنإلا بناوج اه
 هركيو بحيو dll) لاجملا) موقيو ركفيو لدتسيو ركذتيو فرعي ناسنإلاف
 مدختسيو كرحتي هنأ اك (يفطاعلا لاجملا) ةعونتم ميقو cll بعوتسيو

 فينصت نكي فيك انيأرو SH) يسفنلا لاجملا) همسجو هتالضع
 . ةثالثلا تالاجملا هذه ةعيبط ءوض يف فادهألا

 رلليم لاثمأ RAE ةيواز نم ملعتلا لوانتب سفنلا elle ضعب ماقو
 طورش اہنم WS مكحي .ملعتلل عون نم AST دوجوب اولاقو .هييناجو نالوكو
 نم ابياستكا متي ءةفلتخ ةيكولس طامنأ دوجو ينعي اذهو «ةفلتخ ءىدابمو
 :ةّيملعت ةيمره دوجو يف ءالعلا ءالؤه لثم دقتعيو dake ةيملعت طامنأ لالخ
 ةيكولسلا LUV ضعبل ًاقباس ًابلطم ربتعي كولسلا طامنأ ضعب مّلعت نأ يأ

Gelملعتي نأ لبق فوقولا ملعتي نأ بجي لفطلاف  etlنأ بجي امك  
 ةباتك ملعتي fy «ميسقتلاو حرطلاو برضلاو عمجلا لبق دادعألا ملعتي
 رظنلا ةهجو ءوض يفو .خلا . . عطقملا لبق ةلمحلا ةباتكو ءةلمحلا لبق ةملكلا

 اسلستم ًايمره الكش ذخأت .ملعتلل طاغأ ةينامث )1410( هبيناج عضو هذه
 : يهو احل iby) فادهألا فينصت نكمي

 1 .. Signal Learning يراشإلا ملعتلا ا

 متي يتلا ةيلاعفنالا تاباجتسالا ملعت «ملعتلا نم عونلا اذه لمشي
 يف بلكلا باعل ناليس لعلو «يكيسالكلا طارشإلا ءىدابم قفو اهباستكا
 اذه ني يذلا ةلثمألا لضفأ نم .سرجلا ةيؤرل ةجيتن .فولفاب براجت
 لب ءطقف تاناويحلا ىلع ًاروصقم سيل ملعتلا اذه نأ ديب .يملعتلا طمنلا

 ةباجتساف !db BI) هذ بستكت «ناسنإلل ةيكولملا تاباجتسالا نم ريثكلا

 مق



 ةيؤر اهرجتست يتلا بيطقتلا ةباجتساو «مألا ةيؤر اهرجتست يتلا رورسلا

 نع ةلثمأ اهلك .ناحتمالا اهرجتسي يتلا قلقلا ةباجتساو «ةيساقلا ةملعملا

 .ةيفصلا عاضوألا ضعب يف همادختسا نكي يذلا ملعتلا نم عونلا اذه

 .ةيلاعفنالا نيملعتملا تاباجتساب ةيميلعتلا دارملا ضعب طارشإ متي ثيح

 ةفلتخملا ةيلاعفنالا تاباجتسالا نم ديدعلا رجتست We «نيطسلف» ةملكف

 .بصتغملا نظولا ىلإ نينحلاو .لتحملا ودعلا ىلع بضغلاك «بالطلا دنع

Wi,نم_عونلا | اذ ةينيطسلفلا ةيضقلاب ةصاخلا تامولعملا ضعب طبتري  

 .اهركذتو اهملعت لهسي يذلا رمألا «تاباجتسالا

 Stimulus - Response Learning ةياحتسالا ريثما ملعت ۲

 تاباجتساب مايقلا ىلع ةردقلا باستكا ىلإ ءملعتلا نم عونلا اذه ريشي
 ةيؤر GU «امام» ةملك رادصاب لفطلا ةباجتساك «ةددحم تاريثم وأ pl ةقيقد

culةباثا تاباجتسالا هذه لانت ام ًابلاغو ءاهل ماستبالاب ءافتكالا مدعو  
 موهفم ىلع ملعتلا نم عونلا اذه ىلع قبطنيو . ملعملا دنع خسرتتف ةنيعم

 ىوقي ةباجتسالاو ريثملا نيب طابترالا ob ديفي يذلا كيادنراول دنع طابترالا

 قبطني امك - باوثلا ىلع لوصحلا -عابشا ةلاحب ًاعوبتم وأ ًابحاصم ناك اذإ
 راركت لامتحا slay lly pS دنع ةيليسولا وأ ةيئارجالا ةباجتسالا ىلع

 ديدعلا يف ملعتلا نم عونلا اذه قيبطت نكميو .اهتباثاو اهزيزعت ةجيتن اهثودح
 بوغرم ا نيملعتملا تاباجتسا ديدحتب ملعملا ماق اذإ «ةيميلعتلا عاضوألا نم

 . ةبسانملا ةقيرطلاب اهززعو ةنيعم ةيريثم عاضوأ يف اهيف

 Chaining ىكرحلا لسلستلا ملعت ۳

 نم ةلسلس طبر ىلع ةردقلا ملعتملا باستكا ىلإ ملعتلا اذه ريشي
 تاطايترالا بيرت ةداعا d ةردقلا هذه یدو Sb Yi -ريثملا تاطابترا

dهيف بوغرملا كولسلا وأ ةراهملا قيقحت ىلإ يدؤي حيحص عضو  . 

 تاباجتسالا نم ةلسلس ءادا ىلع ةداع ملعتلا نم عونلا اذه رصتقيو
 حضاو طخب as ةمزاللا تاباجتسالا ةلسلسك «ةيظفللا ريغ ةيكولسلا
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 وأ ةينفلا تاودألا ضعب ب مادختسال ةمزاللا تاباجتسالا ةلسلس وأ «ءورقمو

 .ًاحيحص امادختتسا ةيضايرلا

Verbal Anociation learning يظفللا طابترالا ملعت - ٤ 

 ملعتلا اذه ربتعي  beyهيف طبرلا نأ ديب «لسلستلا ملعت نم ًايعرف
 ىلع ملعتملا ةردق يف ىدبتيو ا — ريثما تاطابترا نيب ثدحي

 تاباجتسالا نم ةلسلس ءادأ ١ نم ةعومجم نيب طبرت ةيوغللا وأ

 لكش يف اهبيترت ةداعا ىلع ًارداق ل ثيحب «لمجلا و أ عطاقملا وأ تاملكلا

 ارد ىلع ملعتملا ةردق رهظي يذلا رفألا لام ىنعم يدؤي قسن وأ ماظن وأ

 وأ ءاهولدمو ةملكلا نيب ةقالعلاك .تاباجتسالا كلت نيب ةمئاقلا تاقالعلا
 al تاملكلا وز نيب وأ ءةنيعم de فلؤت يتلا تاملكلا نيب
 اذه دوسيو .ةيبرعلا تاملكلا نم YL امب ةيبنجألا تاملكلل ةباجتسالاك
 . ةفلتخملا ةيساردلا داوملا نم ريثكلا يف ملعتلا نم عونلا

 Discrimination learning زييمتلا ملعت - 3

 ةعومجم نيب زييمتلا ىلع ملعتملا ةردق يف ملعتلا نم عونلا اذه ىلجتي

 ةباجتساب تاريثلا هذه نم ريثم لكل بيجتسي ثيحب «تاريثملا نم ةلخادتم
 LUM ىلإ ريشت «بلك» ةملكب «بلكلا ةيؤرل ةباجتسالاف .ةبسانمو ةددحم

lew «gealهعون ددحت ةياجتساب بالكلا عاونأ نم عون لكل ةباجتسالا  

 «زييمتلا ملعت ىلإ ريشت .ىرخألا بالكلا نم هريغ نع هزيمت يتلا هصئاصخو
 ةردقلا ربتعتو Multiple Discrimination» ًاددعتم | رييت هييناج هيمسي يذلاو

 نم ملعتملا oS OM األ .ملعتلا Sle يف ةماه زييمتلا نم عونلا اذه ىلع
 لب «طقف ةزيمتملاو ةنيابتملا تاريثملل سيل .بسانملا وحنلا ىلع ةباجتسالا

 ةعومجمك «ةلخادتملاو dled تاريثملل ةحيحصلا ةباجتسالا نم Lal نكمت
 .خلا . . .روخصلا وأ نداعملا وأ روهزلا وأ رويطلا لكشت يتلا تاريثملا

 !Concept Learning 1 gal ملعت =

 ةئفلا وأ مسالا ءاطعإب ةباجتسالا ىلع ةردقلا ىلإ ملعتلا اذه ريشي

 وأ اهتدام وأ اهئاولأ وأ اهلاكشأ يف فلتخت دق ىلا ةعونتملا تاريثملا نم ةعومجمل
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 نع ملعتلا نم عونلا اله ميو خلا . . .اهفئاظو وأ اهعقاوم وأ اهمرجح

 هذه لكشت ثيحب «تاريثملا هذه اهيف كرتشت ءرثكأ وأ ةيصاخ ديرجت قيرط

 وأ ريشي He «ةركلا» موهفمف ءانيعم ًاموهفم ةكرتشملا صئاصخلا وأ ةيصاخلا
 ضغب «ةفاك ماعلا يف ةدوجوملا تاركلا لكشت تاريثلا نم ةئف وأ ةعومجم

 .اهنم ةعونصملا ةداملاو اهفئاظوو اهعقاومو اهموجحو اهناولأو اهددع نع رظنلا

 لع ةردقلا ينعي . (ةحرالا رويطلا» موهفمك ؛ موهفم باستکا لع ةردقلاو

 ةئف ىلإ اماستنا ءوض يف كلذو .ةفلتخم Old يف ةعونتملا رويطلا فينصت

 يتلا تادرفملا مظعم نأ انملع ام اذإو .اهيلإ اهباستنا مدع وأ ةحراجلا رويطلا

 يف هرودو موهفملا ملعت ةيمهأ انل حضتتسف ميهافملا عون نم يه «ةغللا ابنمضتت
 . ميلعتلا ةيلمع

 Rule Learning أدبملا وأ ةدعاقلا ملعت ۷

 ىدبتيو .رثكأ وأ نيموهفم طبر ىلع ملعتملا ةردق ىلإ ملعتلا اذه ريشي
 طسبأو ءا ةطبترملا ثاءادألاو ةيريثملا عاضوألا نم ةعومجمل هتاباجتسا يف

 ,)ثدح اذإ» :يلاتلا لكشلا ذخأت يتلا يه «ءىدابملا وأ دعاوقلا عاونأ

 طغضلا ضفخنيسف ءرحبلا حطس نع انعفترا اذإ :لوقي نأك «ب ثدحيسف

 موهفم 2 يه ‹ میهافم ةدع مهف مزلتسي ةدعاقلا هذه ملعت نإ . يوجلا

 نإ .يوجلإ طغضلا موهفمو رحبلا حطس موهفمو «ضافخنالاو عافترالا

 نع SE ام ةفرعمو clay طبرلاو ةفلتخملا ميهافملا هذه نيب ةقالعلا كاردا

 تالاحلا نم ديدعلل ةباجتسالا نم ملعتملا نکی «حئاتن نم طبرلا اذه

 وأ رحبلا حطس نع عافترالا ةلاح يف أدبملا وأ ةدعاقلا هذه قيبطتك .ىرخألا

 ءايظفل ملعتلا ودعي « ةلحرملا هذه لإ ملعتملا لوصو دنعو ae ضافخنالا
a 

oYالصأ ةيظفل تاطابترا يه ميهافملا نيب تاطابترالا . 

=Aتالكشملا لح ملعت  Problem - Shuing learning 

 ىلإ ريشيو «هييناج اهم لاق يتلا ةّيملعتلا ةينبلا ىلعأ يف ملعتلا اذه عقي ْ

 وأ تاكولسلا نم ةلسلس يف دعاوقلا وأ ءىدابملا مادختسا ىلع ملعتملا ةردق

 فلتخت دقو ءام ةلكشم وأ ءام فده قيقحت ىلإ يضفت يتلا ثداوحلا
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 عالضألا يزاوتم ةحاسم جاتنتسا ةلكشمك ءاهمجح ثيح نم تالكشملا
 نطولا يف ةيمألا ةحفاكم ةلكشم وأ ءليطتسملا ةحاسم ةفرعم ىلع ًادامتعا
 تاطاشن ميظنت ةلكشمك .ءاهتيمهأ ثيحنم تالكشملا فلتخت دق اك «يبرعلا
 ملعت ٰیدبتیو .ًاعونو اك يعارزلا جاتنإلا نيسحت ةلكشم وأ ءةيمويلا بلاطلا
 le موقي يتلا ةديدجلا تاءادألا وأ تاباجتسالا لالخ نم ةداع تالكشملا لح
 ءةقباسلا هفراعم مادختساب ءنيعم لكشم عضو لح ىلإ لوصولل ملعتملا
 نع «هل ةنوكملا ةيساسألا ءىدابملا ىلإ عضولا اذه ليلحت بلطتي يذلا رمألا
 .ريكفتلا مادختسا قيرط

 فادهألا نم ديدعلا فصي نأ ملعملل نكمي هنأ قبس امم حضتي
 هييناج اهب لاق يتلا ةينامثلا ملعتلا عاونأ نم رثكأ وأ دحاو ءوض يف ةيميلعتلا
 ةيمرهلا ةينبلا موهفم امه .هييناجل نييساسأ نيموهفم نيب انه زييمتلا بجي نكلو

Hierarchical Structureنومضملا ةينب موهفمو .ةينامثلا ملعتلا عا ونأل  Content 
Structureتابلطتم ربتعت ملعتلل ًاعاونأ كانه نأ ينعت ملعتلل ةيمرهلا ةينبلاف  

 يف ةئيعم تاراهم بستكي نأ ملعتملا ىلع بجي ثيحب .ىرخأ عاونأل ةقباس
 ملعتلاف Ged ىوتسم يف ىرخأ تاراهم باستكا ىلإ لاقتنالل ءام ىوتسم
 وه ميهافملا ملعتو .ةباجتسالاو ريثما ملعتل قباس بلطتم وه ءالثم يراشإلا
 .ءىدابملاو دعاوقلا ملعتل قباس بلطتم

 «يقفألا» ميظنتلا وأ لسلستلا نم عون ىلإ pth «نومضملا ةينب امأ
 كانهف ءةفلتخملا ةينامثلا ملعتلا عاونأ نم عون يأ يف اهملعت دارملا ةداملل

osديدعلاو «ىرخأ ميهافمل ةقباس تابلطتم ربتعت يتلا ميهافملا نم ديدعلا  
 حضتي اذكهو .خلا . . .ىرخأ دعاوقل ةقباس تابلطتم ربتعت يتلا دعاوقلا نم
 ملعتلا عاونأ لسلستب قلعتيو « يدومع «فادهألل ميظنتلا نم نيعون دوجو
 . ملعتلل دحاولا عونلا نمض ةدالا نومضم لسلستب قلعتيو « يقفأو ءةينامثلا
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 ةصالخ

 dake SVE OW يف ةيميلعتلا فادهألا فينصت ىلع نوبرملا جرد

 . يكرحلا لاجملاو .يفطاعلا لاجملاو .ينرعملا لاجملا يه

 كاردالاو ريكفتلاك ةيلقعلا تايلمعلاب Gall Je يف فادهألا ىنعت

 ىلإ طيسبلا نم جردتت ةيمره تايوتسم ةتس لكشتو ءةمكاحملاو لالدتسالاو

 «باعيتسالا ىوتسمو «ةفرعملا ىوتسم «يلاتلا وحنلا ىلع ًاديقعت رثكألا

 . ميوقتلا ىوتسمو «بيكرتلا ىوتسمو «ليلحتلا ىوتسمو «قيبطتلا ىوتسمو

 sexily تاهاجتالاو لويملاو رعاشملاب يفطاعلا لاجملا فادهأ ىنعتو

 ىلع جردتت ,ةيمره تايوتسم ةسمخ يف تيوذتلا تايلمع ديقعتل lab فنصتو

 ىوتسم ,ًاعافترا اهرثكأب ءاهتناو تيوذتلا تايوتسم ندأب few :يلاتلا وحنلا

 . هابتنالا طبضو لايقتسالا يف ةبغرلاو يعولا لحارم نمضتيو «لابقتساالا

 يف ةبغرلاو .ةباجتسالل ناعذالا لحارم نمضتيو « ةباجتسالا ىوتسمو

 لبقت لحارم نمضتيو «مييقتلا ىوتسمو . ةباجتسالاب اضرلاو .ةباجتسالا

 نمضتيو «ميقلا ميظنت ىوتسمو «ةميقلاب مازتلالاو .ةميقلا ليضفتو «ةميقلا
 مسولا ىوتسمو .ةيميقلا ةموظنملا ميظنتو «ةميقلا موهفم نيوكت يتلحرم
 مسولاو .ممعملا ؤيهتلا يلحرم نمضتيو «ةميقلاب

 تاراهملاو .ةيوديلا تاجلاعملا ىكرحلا لاجملا يف فادهألا لوانتتو
 AS تائفلا يف فادهألا هذه فنصتو . يكرحلا  ىسحلا رزاتلاو .ةّيكرحلا
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 تاعومجمو .ةقيقدلا ةقسانتملا تاكرحلا ةئفو Ale ةيمسحلا تاكرتملا ف

 . يظفللا كولسلا ةئفو ABD ريغ لصاوتلا

 عاونأل ةيمرهلا ةينبلا ءوض يف ةيميلعتلا فادهألا فينصت نكميو

 ىلع بكرملا ىلإ طيسبلا نم عاونألا هذه جردتتو «هييناج اهب لاق يتلا ملعتلا
 لسلستلا ملعتو «ةباجتسالا col ملعتو . يراشإلا ملعتلا : يلاتلا وحنلا

 ملعتو . موهفملا ملعتو «زييمتلا ملعتو ۽ يظفللا طابترالا ملعتو « يكرحلا

 .ةلكشملا لح ملعتو all وأ ةدعاقلا
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 ءاكذلا -

 ` .ءاكذلا تافيرعت -

 . هميظنتو ءاكذلا ةعيبط -
 . ءاكذلا سايق -

 ASM تاجرد عزوت -

 . نمزلا ربع ءاكذلا تابث -

 , ءاكذلا تاددح -

 .ءاكذلا يف ةثارولا رثأ -

 .ءاكذلا يف ةئيبلا رثأ -

 ةيصخشلا تامس ضعبو ليصحتلاب ءاكذلا ةقالع -
 . سرادملا يف ءاكذلا تارابتخا مادختسا -
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 راكتبالا
 .راكتبالا موهفم -

 .راكتبالا سايق -

 .راكتبالاو ءاكذلا

 . يراكتبالا طاشنلا عيجشت قرط ضعب -



 ليصحتلاب ًاطابتراو ًاعريش سفنلا ملع ميهافم رثكأ نم ءاكذلا ناك امر
 نم ءاكذلا موهفم ىلع فوقولاو .ةفلتخملا ةيملعتلا ماهملا يف حاجنلاو يسردملا
 ليصحتلاب هطابتراو هتاجرد ريسفتو هسايق قرطو هتعيبطو هفيرعت ثيح
 ةيسيئرلا تاددحملا وأ لماوعلا دحأ مهف ىلع ملعملا دعاسي دق . يسردملا
 هماهمب مايقلا هيلع لهسي يذلا رمألا .ةيتايحلاو ةيس ردملا عاضوألا يف حاجنلل
 . ؟ءاكذلا وه ايف ,ةعاجنو ةيلاعف رثكأ وحن ىلع ةيميلعتلا

 : ءاكذلا فيرعت

 ًارمآ سيل ةفاك سفنلا ءاملع هب لبقي لماشو طيسب فيرعت ةغايص نإ
 لك نوكي يذلا موهفملا فالتخاب تفلتخاو تافيرعتلا تددعت دقف . اليس
 تافيرعتلا مظعم نأ نم مغرلا ىلعو .ةماعلا ةيلقعلا ةردقلا هذه لوح مهنم
 ,ةردقلا» ىلع قافتالا مدع نم leg كانه نأ الإ ءدرفلا «ةردق» نع ثدحتي
 هينيب فيرعت هيف ريشي يذلا نيحلا يفف .تافيرعتلا هذه اهيلإ ريشت يتلا

Binet, 1905(هجوتلاو حيحصلا مكحلاو مهفلاو راكتبالا ىلع ةردقلا» ىلإ  
 ريكفتلا ىلع ةردقلاو ىلإ (Terman-1920) نامريت فيرعت ريشي SLU) فداهلا
 ىلع درفلل ةيلكلا ةردقلا» ىلإ ,Wechsler) 1958( رلسكو فيرعت ريشيو «درجملا
 | Sl عم عجانلا لعافتلاو يفطنملا ريكفتلاو Galbl لمعلا

) 
 ىلإ قيقد وحن لع هديدحت ةيوعصو ءاكذلا موهفم ضومغ دوعي

Leys 

 ةفص ءاكذلا نوك  attributeةنونيك سيلو  entityرلتاس  (Sattler, 1982)يأ
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 تعنت ,فصولا وأ مسولا نم عون وه ly ءهتاذ دح يف هل دوجو ال ءاكذلا نأ

 طامنأ راركت ىدلو .نيعم عضو يف ةنيعم ةقيرطب كلسي امدنع ًائيعم ًادرف هب
 ثيحب ءءاكذلاب درفلا كلذ فصن Uke ةيتايح عاضوأ يف ةبباشم ةيكولس

 هتاباجتساو درفلا تاكولس تناك املو .هتافرصتو هكولس نم «هءاکذ» جتنتسن

 ف اهديدحت بعصي كلذل ءاهرصحو اهطبض بعصي ثيحب .ةعونتمو ةديدع

 . ءاكذلاك دحاو موهفم ءوض

 ةجيتن ءاكذلا نأ وه ءًاضيأ ءاكذلا ضومغ ىلإ يدؤت يتلا لماوعلا نمو

 ~ ىلع تمكارت يتلاو Wesman) 1968) «درفلل ةيملعتلا تاربخلا ةليصح وأ

 وأ als نم ,le ءاكذلا ودبي ثيح ٠ ةفلتخملا هومن لحارم لالخ مظتنم هبش

 ومنلاف Hamachek) (1941ا/4) كيشتاماه «ةتباثلا ومنلا فئاظو لسلست

 يلا طسبألا فئاظولا نم ددع جمد ىلع دمتعي ةديدج ةفيظو لكل حجانلا

 نكي يتلا ومنلا فئاظوو تاراهمب ًاهيبش ءءاكذلا ودبي ثيحب ءًاقيسم تجضن

 تباث ماظن قفو ريست يتلاو .نسلا يف مهمدقتو لافطألا جضن ىدل اهتظحالم

 لكش مسر يف ءالثم هرمع نم ةثلاثلا يف لفط حجني يكلف «ًاييرقت
 .يعابر

 مايقلا ىلعو «ةبسانم ةقيرطب ملقلاب كاسمالا ىلع ًالوأ ًارداق OS نأ

naنوكي نأ بجي اك «لكشلا مسرل ةيرورضلا ينيعلا يوديلا قسانتلا  

 «بولطملا لكشلا جاتنإو قرولا ىلع ملقلا ةكرح نيب ةقالعلا كاردا ىلع ًارداق

 ملعت دق ناك اذإ الإ «ايكذ» ًاحيحص ًاعجرم مسري نأ لفطلا ee الو

 ةيملعتلا تاربخلا تناك Uy .يندأ ىوتسم تاذ ةنيعم ماهم وأ تاراهم مايقلا

 بعصيسف ءةعونتمو ةديدع ةفلتخملا wile لحارم يف درفلا اههجاوي يلا

 مدعو موهفملا اذه ضومغ ىلإ يدؤي يذلا رمألا ءءاكذلا موهفم يف اهرصح

 .قيقدو حضاو وحن ىلع هديدحت ىلع ةردقلا

 «هب ةطبترملا يناعملا ددعت ىلإ Lal ءاكذلا موهفم ضومغ دوعي دقو

 .ءاكذلاب طبترت ناعم ةثالث ددصلا اذه يف Oy (Vernon, 1964) 3 ركذيو

 يثارولا طمنلا لكش سكعيو coil ةيرطفلا ةقاطلا ىلإ ريشيو «لوألا

 نمضتي يذلا كولسلا ةصاخبو ءدرفلا كولس ىلإ ريشيو «يناثلاو ءءاكذلل
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 جتتيو ءءاكذلل يئيبلا طمنلا لكش سكعيو «تالكشملا لحو ريكفتلاو ملعتلا
 امأ .ةيدالولا دعب امو ةيدالولا لبق ام ةئيبلا عم «تاينجلا» تاثروملا لعافت نع
 نم اهيلع لوصحلا نكمي يتلا جئاتنلا ىلإ ريشيف ءاكذلاب طبترملا ثلاثلا ىنعملا
 ,ةددحملا تاردقلا ضعب نم ر يتلا ءاكذلا تارابتخا قيبطت لالخ
 ىنعملا اذه سكعيو .خلا . . . ةيكيناكيملا وأ ةيظفللا ريغ وأ ةيظفللا تاردقلاك
 هسيقت ام وه ءاكذلا Ob ديفت ىتلاو .ءاكذلل ةيئارجالا تافيرعتلاب ىمسي ام
 1 .ءاكذلا سيياقم

 هنأ الإ .ءاهعونتو هتافيرعت ددعتو ءاكذلا موهفم ضومغ نم مغرلا ىلعو

 : يهو ءءاكذلا تاقيرعت مفعم يف دوس 5 يتلا تاردقلا ضعب ديدحت نكمي

 تادرجملا ةجلاعم ىلع درفلا ةردق ىلإ رشتو :درجملا ريكفتلا ىلع ةردقلا ١

 نس لضفأ وحل ىلع «,ءىدايملاو لاو تاقالعلاو زومرلاو راكفألاك

 تاطاشنلاو ةيكيناكيملا تاودألاك !deck تاعوضوملاوأ ةيداملا ءايشألا
olsةيسحلا تاطايترالا  . 

 تاربخلا نم ةدافتسالا ىلع درفلا ةردق ىدم ىلإ ريشتو : ملعتلا ىلع ةردقلا ۲
 . تادرجملا ملعتب ةقلعتملا تاربخلا كلت ةصاخبو ءاههجاوي يتلا

 عاضوألا ةحلاعم ىلع درفلا ةردق ينعتو :تالكشملا لح ىلع ةردقلا ٣
 تاباجتسالا ةسرامم ىلع هكولس رصتقي ال ثيحب ءةفولألا poy ةديدجلا
 .طقف ةفولأملا عاضوألا d ةملعتملا

 فيكتلا ىلع درفلا ةردق ىلإ ريشتو : ةثيبلاب طابترالاو فيكتلا ىلع ةردقلا - ؛
 لكشب ةباجتسالاو «هب ةطيحملا ةفلتخملا ةيئيبلا طورشلاو عاضوألا عم
 ءاشنا ىلع ةردقلا ىلإ ريشت اك .ةئيبلا اهيلع يوطنت يتلا تاريثملل لاعف

 JSS يجراخلا ملاعلا عم ةرمثم تاقالع

 ءاهنم لك دسجت يتلا ةيكولسلا طامنألا ثيح نم تاردقلا هذه نيابت نإ
 اهتيب هباشتلا بناوج تناك امبرو ءاهضعب نع US اهالقتسا ةرورضلاب ينعي ال
 درجملا ريكفتلا ىلع ةردقلاف ,Hamachek) 1979( .فالتخالا بناوج نم رثكأ
 ىلع ةردقلا نم GSE OKA لح ىلع ةردقلاو .ملعتلا ىلع ةردقلا ززعت

1۳ 



 عم تاردقلا هذه عمجي نأ ,Stoddard) 1943) درادوتس لواح دقو .فيكتلا

 وه ءاكذلا» ob ديفي ءاكذلل لماش دحاو فيرعت يف اهجديو ىرخأ تاردق

 فداملا فيكتلاو داصتقالاو ديرجتلاو ديقعتلاو ةبوعصلاب زّيمتي Ge طاشن

 مزلتست فورظ يف طاشنلا اذه ىلع ظافحلاو «راكتبالاو ةيعامتجالا ةميقلاو
 هذه نم لكل زجوم حرش يلي labs ««ةيلاعفنالا ىوقلا ةمواقمو ةقاطلا زيكرت

 : لماوعلا

 ىتلا ةفلتخملا ةلئسألا ةبوعص وأ ةلوهس ةبسن ىلإ ةيوعصلا ريشت :ةبوعصلا ١

 مزاللا يلقعلا طاشنلا ىوتسمب ةبوعصلا طبترت يأ cle ءاكذلا سايق داري
 يلقعلا طاشنلا تايوتسم نأ فورعملا نمو «ةلئسألا كلت نع ةباجإلل

 فلتخم نأ بجي ثيحب .درفلل يفرعملا ومنلا لحارمب قيثو وحن ىلع طبترت
 .ومنلا فالتخاب ةيوعصلا هذه

 حاجنب درفلا اهيدؤي يتلا ةيحيحصلا تاباجتسالا ote ىلع لديو :ديقعتلا ۲

 املك تاباجتسالا هذه ددع لقي ثيحب ءةيوعصلل ةجردتملا تايوتسملا يف
 . ءاكذلا سيقت يتلا ةلئسألا ةيوعص ىوتسم دادزا

poll. تافصلا درفلا دعبتسي ثيحب «زييمتلاو ميمعتلا ىلع ةردقلاوهو : دي ٣ 

 ديري يذلا ءيشلل ةيساسألا تاقالعلا وأ تافصلا يقبتسيو ةيضرعلا

 ىلع ةردقلا هذه دمتعتو ءاههجاوي يتلا ةلكشملل وأ «هنع موهفم نيوكت

 .اهمادختساو زومرلا مهف

 ةرتفلا تناك الكف «حيحصلا ءادألا يف درفلا ةعرس ىلإ ريشيو :داصتقالا - ٤

 ناك املك .ءرصقأ حيحص لكشب ةلئسألا نع ةباجإلل ةمزاللا ةّينمزلا

 نمضتي لب dead ةعرسلا ىلع فقوتي ال داصتقالا نأ ديب chef ءاكذلا

Lalفدهلا قيقحتل ةرشابم رثكألا قرطلا رايتخا ىلع درفلا ةردق . 

 كاردا ىلع درفلا ةردق ىلإ فيكتلا نم عونلا اذه ريشي :فداطا فيكتلا  ه

 ةقيرطب هكولس هيجوت ىلع هتردق ىلإو ءاهيلإ ىعسي يتلا ةياغلا وأ فدهلا
 ًاهجومو ًافداه ًاكولس ءاكذلا نوكي عملا اذببو «هفده قيقحت نم هنكمت
 .ام ةلكشمل لح داجيا وأ ةنيعم ةياغ قيقحتل
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 وذ كولسلاف ءاكذلل يعامتجالا رهظملا ىلإ ريشتو :ةيعامتجالا ةميقلا ١

 ثيح «يعامتجالا shall ىلإ بوسنملا كولسلا وه ةيعامتجالا ةميقلا
 ٠ .اهيلإ يمتتي يتلا ةعامجلا ءادأ طسوتمب درفلا ءادأ ةنراقم نكمي
 «سفنلا ءالع نم ديدعلا اهيلع دكأ يتلا رهاظملا tof وهو :راكتبالا ۷

 .درفلل ةفولأملا ريغ فقاوملا يف ةديدج لولح طابنتسا ىلإ ريشت يتلاو
 ءءاكذلا ديدحت لماوع نم لماعك هابتنالا ةيمهأ ىلإ ريشتو : ةقاطلا زيكرت - ۸

oFةردقلا بلطتي ءاكذلا  deةنيعم تاريثم ىلع ةيفرعملا ةقاطلا زيكرت  

 .هابتنالل ةتتشملا ىرخألا تاريثملا لامهاو

 تالاعفنالا ةمواقم ىلع ةردقلا ىلع لدتو :ةيلاعفنالا ىوقلا ةمواقم 4

 وأ ناجيطا وأ بضغلا OY ..ينرعملا طاشنلل يلاعفنالا نازتالا ةرورضو
 . حيحصلا ريكفتلا نود نايحألا نم ريثك يف لوحت ةشايحلا فطاوعلا

 .هميظنتو ءاكذلا ةعيبط

 دقو «هتانوكمو ءاكذلا ةعيبط مهف يف ةعونتم بيلاسأ سفنلا ءالع ذختا

 نم ًانوكم ءاكذلا ناك اذإ ام يه ءالؤه اههجاو ىتلا ةيساسألا ةلكشملا تناك
 ام ىفخي الو ؟ةلقتسمو ةددعتم ةيلقع تاردق نم مأ .ةماع ةدحاو ةيلقع ةردق

 ‹ لكك ةيميلعتلا  ةيملعتلا ةيلمعلاب قلعتت ةماه ةيوبرت راثآ نم ةلكشملا هذه

 زومرلا ةحلاعم ىلع ةردقلا ثيح نم نيقوفتم ءالثم بالطلا ضعب ناك اذإف

 يأ ؟ةيوغللا زومرلا ةجلاعم يف مهقوفت ةرورضلاب اذه ينعي لهف «ةيضايرلا
 مأ ءرخآ يفرعم dle يأ يف قوفتلا ينعي «نيعم يفرعم dle يف قوفتلا له
 dale تاهاجتا ءايلعلا هجتا دقلو ؟ىرخألا ةيفرعملا تالاجملا نع لقتسم هنأ

 :تاهاجتالا هذه مهأل رصتخم فصو يلي ايفو ءلاؤسلا اذه نع ةباجإلا يف

 ,Spearman) 1927( صاخلا ءاكذلاو ماعلا ءاكذلا ¢ 1

 ةيليصحتلا ةيلقعلا تارابتخالا نم ةريبك ةعومجم قيبطتب نامريبس ماق

 ليلحت يف ءيلماعلا ليلحتلا تاينقت مدختساو .بالطلا نم ريبك ددع ىلع

 ph يلقع ءادأ وأ bles يأ نأ دجوو ca ترفاوت يتلا تانايبلا ريسفتو

 هوعديو «يناثلاو General factor (g)» ماعلا لماعلاب هوعديو لوألا «نيلماعب
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 نيلماعلا ةيرظنب هتيرظن تيمس كلذلو Specific factor (9) صاحلا لماعلاب

.two - factor Theoryةيلقع ةقاط نع ةرابع ماعلا لماعلا نأ نامريبس یری  

 يف صاخ وحن ىلع ىدبتتو .درفلل ةيلقعلا تاطاشنلا ةفاك يف نمضتم ةماع
 ماهمو تاراهم يف ىدبتيف .صاخلا لماعلا امأ .تاقالعلا كاردإ ىلع ةردقلا

 ىلع ةردقلا وأ لالدتسالا ىلع ةردقلاك «ةنيعم تاردقب دودحمو .ةصاخ

 we نأ نامريبس نيب دقو . ةيددغلا ةردقلا وأ ةيظفللا ةردقلا وأ راكتبالا

 ًاعبشت AST «يراكتبالا ريكفتلاو يلالدتسالا ريكفتلاك ءايلعلا ةيلقعلا تايلمعلا
 وأ ةيكيناكيملا تاردقلاك .ىرخألا ةصاخلا .تاردقلا نم ماعلا لماعلاب

 .ركذتلا ىلع ةردقلا 7 45 (A ةيسحلا

 ةنيعم ةيلقع ةيلمع سيل ءاكذلا نأ «نامريبس يأر بسح cs ا
 يف رثؤت ةماع ةردق وه لب «خلا ...لالدتسالا وأ ملعتلا وأ ركذتلاك

 ةيعون فالتخاب رثأتلا اذه فلتخيو ee اهعيمج ةيفرعملا تاطاشنلا وأ تايلمعلا

«Gall bustيف ىلجتيو «ناسنإلل يلقعلا طاشنلا رهوج ءاكذلا ربتعي ي اذه  
 كلتمي دقف .ةنيابتم بسن نكلو .ةفلتخملا هقاطاشنو هكولس عاونأ ةفاك

 نوكي كلذ عمو .(ماعلا لماعلا) ماعلا ءاكذلا نم ًاعفترم یوتسم ole صخش

 ءاكذلا نم ًاعفترم ىوتسم كلتي رخآ صخش نم نيعم Je يف ةردق لقأ

 . تاذلاب ةردقلا هذه يف el) لماعلا) صاخلا

 Thorndike (V4 YV) .كيادنروت) ةيبصع ةكبشب ددع ءاكذلا (ب)

 ىمسي ام دوجو ضفريو «نامریبس عم داح وحن ىلع كيادنروت فلتخي

 ًادج ریبک ددع جاتن ASU نأ ىريو «ةماعلا ةيلقعلا ةردقلا وأ ماعلا ءاكذلاب

 .ةددعتملا لماوعلا ةيرظنب نآلا فرعي ام وهو ءةطبارتلا ةيلقعلا تاردقلا نم

|S (Sattler, 1979, Multifactor theory)فقوتي ءاكذلا نأ كيادنروت دقتعي  

aةيبصعلا تالصولا وأ تاطابترالا ةيعونو ددع ىلع هرهوج  Neural Bonds 

 ةيدرفلا قورفلا نأو «تاباجتسالاو تاريثملا نيب لصت يتلاو .درفلااهكلمي ىتلا

 اهكلتمي يتلا ةمئالملا ةّيبصعلا تالصولا ثيح نم قورفلا ىلإ دوعت ءاكذلا يف
 .اهساسأ يف ةيرطف قورف يهو ءدارفألا
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 يأ نع فلتخي يلقع طاشن يأ نأ ىري كيادنروت نأ نم مغرلا ىلعو

 ةكرتشم رصانع دوجو ظحالي هنأ الإ «ةلصفنم ةردق لثميو pet يلقع طاشن

 : يه ءاكذلل عاونأ ةثالث دوجوب لوقلا رربت ةفلتخملا ةيلقعلا تاطاشنلا نيب

 رهو Concrete or Mechanical intelligence ىكيناكيملا وأ يداملا ءاكذلا ١

 تاراهملا يف ىلجتيو «ةيداملا تاعوضوملاو ءايشألا ةجلاعم ىلع ةردقلا
 ASL ةيسحلاو ةيوديلا

 راكفألا ةحلاعمو مهف ىلع ةردقلا وهو Abstract intelligence درجملا ءاكذلا  ؟

 . تادرجملاو زومرلاو يناعملاو
 نيرخآلا مهف ىلع ةردقلا وهو Social intelligence يعامتجالا ءاكذلا م

 .مهعم لماعتلاو

 ,Thurstone) 1938( ةيلوألا ةيلقعلا تاردقلا )<(

 نم ةعومجم ىلع صاخشألا نم ةريبك ةعومجم ءادأ ليلحتب نوتسروٹ ماق

 ام ةجيتن ضفرو «ىلماعلا ليلحتلا بيلاسأ امدختسم ءءاكذلا تارابتخا

 ذخأ يتلا ةدحاولا ةماعلا ةيلقعلا ةردقلا ةركف .جئاتن نم هثوحب هنع ترفسأ
 Primary Mental idee ةيلوأ ةيلقع تاردق عبس دوجوب لاقو :نامريبس اه

  Abilitiesيه :
 تاقالعلا كاردا ىلع درفلا ةردق ىلإ رشتو Space ability ةيناكملا ةردقلا ١

 اهتاهاجتاو اهعقوم ديدحتك Ol يف ءايشألا روصتو ةفلتخملا ةيناكملا

 WES yay اهاكشأو اهتاعرسو
 ماقرألا ةحلاعم ىلع ةردقلا ىلإ ريشتو Number ability: ةيددعلا ةردقلا  ؟

 حرطلاو برضضلاو عمجلا) ةطيسبلا عبرألا ةيباسحلا تايلمعلاب مايقلاو
 . عيرسو حيحص وحن ىلع (ميسقتلاو
 ناعم مهف ىلع درفلا ةردق ىلإ رشتو : Verbal ability ةيظفللا ةردقلا " 

 .اماعيتساو ظافلألاو تاملكلا

 مادختسا ىلع ةردقلا يهو : Word fluency ability ةيظفللا ةقالطلا - ؟

 تاملكلا نم ريبك ددع جاتنإ يف ةردقلا هذه ىلجتتو .ظافلألاو تاملكلا
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 يف ىلجتت اك .ددحم نمز يف نيعم فرحب يهتنت وأ نيعم فرحب أدبت يتلا
 .ةنيعم فورح مادختساب gall تاذ تاملكلا نم نكمت ددع ربكأ جاتنإ

 ام ةداعتسا ىلع ةردقلا يهو cability to memorize ركذتلا ىلع ةردقلا  ه

 . ماقرأو لاكشأو تاملك نم درفلا هملعت

 ىلإ ريشتو Inductive reasoning: يئا رقتسالا لالدتسالا ىلع ةردقلا 5

 «ثحبلا عوضوم ةداملا Slay يذلا أدبملا وأ ةدعاقلا فاشتكا ىلع ةردقلا

 ,ةيئزجو ةددحم تامولعم ىلع أدامتعا ةحيحص تاميمعت ىلإ لوصرلاو
 تاقلعتملا طابنتساو تاقالعلا كاردا لالخ نم ةردقلا هذه حضتت اك

 . ةيقطنملا ماكحألاو

 ءايشألا زييمت ىلع ةردقلا ىهو : Perceptual ability ةيكاردالا ةردقلا ٠7

 ae فالتخالاو هباشتلا هجوأ ىلع فوقولاب
 ماعلا ءاكذلا نم بناوج لكشت تاردقلا هذه نأ نوتسروث ىري

 هقرفت ينعي ال ءاهادحإ يف قوفتي يذلا صخشلاف ءًايبسن ةلقتسم اهنأو
 هذه نيب ةقالعلا نأ ىلإ ددصلا اذه يف نوتسروث ريشيو .ىرخألا يف ًاتح
 نم ضفخنملا وأ يداعلا وأ قوفتملا درفلا عزني اذل ءًيئاد ةيباجيا تاردقلا
 نم ًاضفخنم وأ ًايداع وأ ًاقوفتم نوكي نأ ىلإ تاردقلا هذه ضعب ثيح
 طاشنلا bul ضعب كارتشا ىلع ليلد اذهو .ىرخألا تاردقلا ثيح

 ءلقألا ىلع ًايئزج .تاطاشنلا هذه slr ثيحب «ماع لماع يف يلقعلا
 ءادألا ثيح نم ةيدرفلا قورفلا نإف اذه عمو ءةماع ةيلقع ةردق وأ ةوقب

 تاردقلا هذه نم WS Ob ىحوت «تاردقلا هذه سيقت تارابتخا ىلع
 يف نوتسروث جئاتن ثوحبلا ضعب تدكأ دقو ءًلصفنم Sule لكشي
 , ,Hamachek) 1979( . لاق يتلا تاردقلا ضعبب قلعتي

 ,Guilford) 1967( داعبألا ةيثالث ةدقعم dn ءاكذلا (د

 ةددعتملا لماوعلا ةيرظن اونبت نيذلا سفنلا ءالع زربأ نم دروفليج ربتعي

Multifactorنم .لقعلا وأ ءاكذلا تانوكمل هروصت امبرو .ءاكذلا نيوكت يف  

Astداعبألا ةيثالث ةينب روط دقف ءالومش تاروصتلا  Jaيف .يناسنإلا  
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 : يه داعبألا olay «ةنيعم ةموظنم يف ةعونتملا ةيلقعلا ملاوعلا ميظنتل هنم ةلواح

 : 0565848025 تايلمعلا ١

 : ىه ةيساسأ ةيلقع تاردق سمح دعبلا اذه نمضتي
 تاطاشنلا ةفاك ىلإ ةردقلا هذه ريشت Cognition: يفرعملا كاردالا - أ

 . ةفرعملا باستكاب ةطبترملا ةيلقعلا
 هبستكي اب ظافتحالا ىلع درفلا ةردق ىلإ ريشتو Memory: ةركاذلا ب

 .اهيلإ فرعتلاو اهعاجرتسا قرطو «تامولعمو فراعم نم

 ةيركفلا ةنورملا ىلإ ريشيو : Divergent Thinking قلطنملا ريكفتلا - <

 ثيح «ةبعشتمو ةددعتم تاهاجتا يف ريكفتلا قالطنا ىلع ةردقلاو

 «كلذ عضولا بلطتي امدنع ريكفتلا يف هتقيرط رييغت ىلإ درفلا عزنب
 ءريكفتلا عوضوم ةلكشملل ةنكمملا تالامتحالا ot ةحلاعمو

 صئاصخلا هذهو Wb حيحص لح نم رثكأ رفاوت لاح يف ةصاخبو
 .ةداع يراكتبالا ريكفتلا زيمت ام يه

 ىلع ةردقلا ىلإ ريشيو : Convergent thinking ددحملا ريكفتلا - د

 ريكفتلا ىلع ةردقلاك cote فده وحن ريكفتلا هاجتا ديدحت

 .«تاقلعتملا طابنتساو تاقالعلا كاردا ىلع ةردقلاو يلالدتسالا

 سيياقم اهسيقت يتلا تاردقلا ريكفتلا نم عونلا اذه نمضتيو
 . ةيديلقتلا ءاكذلا

 ىلإ فدهت يتلا ةيلقعلا تاطاشنلا ىلإ ريشيو : Evaluation ميوقتلا لاه

 زاجنا يف اهتيحالص Gay «ةرفاوتملا تامولعملا قدص نم ققحتلا

 وأ ريياعملا ضعب ىلع ًاساسأ ةردقلا هذه دمتعتو ءةنيعم ةمهم
 لوصولا متي يتلا عئاقولا وأ قئاقحلا قدص سيقت يتلا تاكحملا

 ش . اهيلإ

 Content ئوتحملا - ¥

 : يه ,عاونأ ةعبرأ نمضتيو «لقعلا تايوتحم دعبلا اذه لثمي '
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fيلكشلا ىوتحملا -  Figural Contentنم هكاردا نكمي ام نمضتيو :  

 . . .توصلاو طمنلاو عقوملاو ةروصلاو مجحلاك .ساوحلا لالخ
 . ملا

ok re)يزمرلا  Content ieاSymko:ةدرجملا لاكشألا ىلإ ريشيو  

 ماقرألاو فورحلاك «ةنيعم ءايشأ وأ ميهافم ىلإ زمرت يتلا

 .خلا .. . تاراشإلاو

 يناعم نمضتيو Semantic Content: يلالدلا وأ يونعملا ىوتحملا  ح

 اذه للجتيو ء.ظافلألا هذه اهيلع يوطنت ىتلا راكفألاو ظافلألا

 .ةغللا يف يساسأ لكشب ىوتسملا .
 نومضملا ىلإ ريشيو : Behavioural Content يك ولسلا ىوتحملا - د

 لاعفألاك .ىكرحلا كولسلا طامنأ هيلع يوطنت يذلا ىعامتجالا

 ٠ .خلا . . .هجولا تاميسقتو تاءاميالاو تاكرحلاو

Products تاجاعلا . ¥ 

 نمضتيو «تايوتحملاو تايلمعلا نيب لعافتلا هجتني ام دعبلا اذه لثمي

 : يه تاجاتنلا نم عاونأ ةتس

 Units تادحولا أ

 , 0185565 تائفلا _ ب

 Relations تاقالعلا  ح |

 ; . Systems مظنلا -3

 . Transformations تاليوحتلا  ه

 . Implications تانيمضتلا - و

 تايلمعلا يدعبب اهتقالع لالخ نم تاجاتنلا هذه مهف نكميو
 (ًالثم زومرلاك) ًانيعم ىوتحم لوانتت (الثم ركذتلا) ةيلقعلا ةيلمعلاف .ىوتحملاو
 ركذتك «تائف» وأ «ماقرألا وأ فورحلا وأ ءامسألا ركذتك «تادحو» جتنتف

 وأ نيزمر نيب ةقالعلا ركذتك «تاقالع» وأ .ةكرحتملا وأ ةنكاسلا فورحلا

 ةجيتنو ءةعبرألا تايوتحملاو سمخلا ةيلقعلا تايلمعلل ةبسنلاب اذكهو . . رثكأ
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 ةيلقع ةردق ٠۲١ مجني 5 × 4 XO .لقعلل ةثالثلا داعبألا تانوكم لعافتل

 ةديدعلا تانوكملا ديدحتو فاشتكال يق ًاراطإ دروفليج جذوع حرطي
 ضعب OL .ىرخألا ةماحلا رومألا .نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب يحوي وهف «ءاكذلل
 نم ددع نيب فيلأتلا بلطتت «تالكشملا لحك ءًايبسن ةدقعملا ملعتلا لاكشأ
 فقوتتو .ملعتلا نم عونلا اذه لثمب مايقلل اهرفاوت بجي يتلا ةعونتملا تاردقلا

 جذومنلا اذه ديؤيو .لحلا عوضوم ةلكشملا ةعيبط ىلع ةداع تاردقلا هذه
 عيطتسي Nes تامولعملا بستكي يذلا ملعتملا ob ةلئاقلا ةركفلا ًاضيأ
 ديلوتل ددحملا وأ قلطنملا ريكفتلا لاكشأ يف «ةرورضلا بسح اهمادختسا
 ةفلتخم عاونأ دوجو ةركف جذومنلا اذه معدي اك .اهميوقتو ةديدجلا تامولعملا
 ثيح «تاردقلا ضعب ثيح. نم ةيدرفلا قورفلا ريسفت ىلع دعاسيو «ءاكذلل

 ,تاردقلا ضعب ثيح نم ةيدرفلا قورفلا ريسفت ىلع دعاسيو لماوعلا حرشي
 cis تاالاجم يف دارفألا ضعب Set ىلإ يدؤت يتلا لماوعلا حرشي ثيح

aieيف قوفتلا نود ءالثم  SVEءامسألا وأ خيراوتلا ظفحك .ىرخأ  
 يف لشفلاف «ةغلاب ةيوبرت ةيمهأ نم رمألا اذه ام ىفخي الو خلا . . .ماقرألا وأ

com dleتالاجم يف لشفلا ًاقالطا ينعي ال  cg alيأ «حيحص سكعلاو  

 تالا 3 + يف وق اد ًاحاجن ةرورضلاب ينعي ال ام لاج 2 قوفتلاو حاجنلا نأ

 . ىرخأ

 ,Vernon) 1950( ءاكذلل ةيمرهطا ةينبلا (ه)

 ةمق جوتي ثيح  يمره وحن ىلع مظتنت ءاكذلا تانوکم نأ نونرف یری

 ىرخألا ةيلقعلا تاردقلاب ًايباجيا طبتري General Factor ماع لماع ae اذه
oleaeلماوعلا نم ناتعومج يمرها ميظنتلا ف بيترتلا ثيح نم هولتيو  

 لماوعلا ةعومجم لثمت اهادحإ Major group factors» ةيسيئرلا ةيفئاطلا

 لماوعلا نم ةعومجم اهتحت عقيو Verbal educational»  ةيوبرتلا  ةيظفللا

 لماوعك Specific factors) ةصاخ لماوع sf) minor factors ةيوناثلا ةيفئاطلا
 .خلا ae . ةيددعلا ةردقلا لماوعو ةيظفللا ةقالطلاو . يراكتبالا ريكفتلا
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 لماوعلا ةعومجم لثمتف «ةيناثلا ةيسيئرلا ةيفئاطلا لماوعلا ةعومجم امأ

 لماوعلا نم ةعومجم اهتحت عقيو Spatial - Mechanical ةيكيناكيملا  ةيناكملا

 عقوملاو دعبلا كاردا) ةيناكملا ةردقلا لماوعك «ةصاخلا وأ ةيوناثلا ةيفئاطلا

 ةفرعملا لماوعو .ةيسفنلا  ةيكرحلا ةردقلا لماوعو (خلا ...لكشلاو مجحلاو

 .خلا . . . ةيكيناكيملا

 يكولسلا لاجملا عاستاو قيض ىدم ىلإ ءاكذلل يمرهلا ميظنتلا ريشي

 ةيلقعلا تاردقلا ىوتسم ناك الكف .ميظنتلا اذه ةفلتخملا تايوتسملاب طبترملا

 ةيمومع AST اهب طبترملا يكولسلا لاجملا ناك املك «ىلعأ ميظنتلا يف ةجردتملا

 يف تاردقلا ىوتسم ضفخنا الك يأ «حيحص سكعلاو ءًاصيصخت لقأو

 اك .ًاصيصخت رثكأو ةيمومع لقأ اهب طبترملا كولسلا لاجم ناك الك ءميظنتلا
 ثيحب «ةغلاب ةيوبرت ةيمهأ ىلع «ءاكذلا تانوكل dl ميظنتلا ةركف يوطنت

 نم همزلتست امل ًاقبط ةيميلعتلا ماهملاو فادهألا فينصت نم نيملعملا نكت

 . اهقيقحتل ةعونتم ةيفرعم تاردق

 ,Cattell) 1963( ددحملا ءاكذلاو نرملا ءاكذلا (و)

 نرملا ءاكذلا طمن .نيفلتخم Ghee نم نوكم ءاكذلا نأ pls دقتعي

 Crystalized (رولبتملا وأ) stall ءاكذلا طو Fluid intelligence (لايسلاو)

intelligence . 

 ةيظفللا ريغ ةيلقعلا ةءافكلا ىلإ ةيساسأ ةروصب نرملا ءاكذلا ريشي

 ىلع ةردقلاك Free - Culture) ةيفاقثلا لماوعلا تاريثأت نم ًايبسن ةررحتملاو
 (ةيلكشلاو ةيفرحلاو ةيددعلا) تالسلستملا كاردإو «لاكشألا فينصت

 تاراهملاو فراعملا ىلإ ريشيو si تاليلحتلاو ةيطابترالا تافوفصملاو

 ةليصحلاو «ةماعلا تامولعملاك «ةيفاقثلا لماوعلاب يوق لكشب رثأتت ىتلا

 ةيوغللا تامزيناكيملاو ءةدرجملا ةيوغللا تاهيبشتلا وأ تاسايقلاو «ةيوغللا
 لالدتسالا ىلع ةردقلا سيقت يتلا تارابتخالا نأ لتاك ىريو .ةفاك ةعونتملا

 سايقلا ىلع ةردقلاو cog All يئارقتسالا لالدتسالا ىلع ةردقلاو « يضايرلا

 لاحلا وه امك ءءاوس دح ىلع ددحملاو نرملا ءاكذلا يطمت نمضتت .يقطنملا

 .رلسكوو هينيب  دروفناتس تارابتخال ةيسنلاب
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 ىلع ةردقلاو زيكرتلا نم ديزملا نرملا ءاكذلا سيقت يتلا ماهملا بلطتت

 مزلتست يتلاو ءددحملا ءاكذلا سيقت يتلا ماهملا عم ةنراقملاب .تالكشملا لح

 نرملا ءاكذلا نإ .اهمادختساو ةماعلا فراعملاو تامولعملا عاجرتسا ىلع ةردقلا

astدادزيو ءهمعدتو يلقعلا كولسلا ززعت يتلا ةيجولويزيفلا ىنبلا ىلع ادامتعا  

 «ةقهارملا نم ةنيعم See ىتحو ةدالولا ذنم -نرملا  ءاكذلا نم طمنلا اذه
 ىنبلا هذهل يعيبطلا يجيردتلا لالحنالا ةجيتن رادحنالاب كلذ دعب أدبي ثيح

 نم يخملا ىذألا تالاحب رثأتلل ةضرعو ةيساسح رثكأ هنأ اك .ةيجولويزيفلا
 .ددحملا ءاكذلا

 ريبك وحن ىلع رثأتيو «يناقثلا لثمتلا تايلمع ددحملا ءاكذلا سكعيو

 ال هنأ الإ ءةفلتخملا ةايحلا لحارم لالخ يمسرلا ريغو يمسرلا ملعتلا لماوعب

 .نرملا ءاكذلا طمن مادختسا وأ ةسرام لالخ نم الإ ومني

 يف ةيفاقثلا لماوعلا ىلع يسيئر لكشب دمتعي يئاكذ طمن دوجو ةركف نإ
ofيف ةيفاقثلاو ةيئيبلا لماوعلا ةيمهأ ىلإ حضاو وحن ىلع ريشي «هروطتو  

 يدؤي ةيميلعتلا ةئيبلا طورش نيسحبتف .نيملعتملا دنع ةيفرعملا تاردقلا نيسحت

 . ملعتلا ىلع نيملعتملا ءالؤه ةردق ىوتسم عفر ىلإ كش نود

 ,Jensen) 1970) يف pall ءاكذلاو يطابترالا ءاكذلا )5(

 Bell نينتف يف عقت ةيلقعلا تاردقلا نأ نسنج ضرتفي
 ىوتسملاب نسنج هوعدي ام وأ Associative abilities ةيطابترالا تاردقلا

 . يناثلا ىوتسملا وأ Cognitive abilities ةيفرعملا تاردقلا ةئفو «لوألا

 Rote learning (مصلا) يراهظتسالا ملعتلا ةيطابترالا تاردقلا نمضتت

 ركذت ىلع ةردقلاب ساقتو ءقطم# د Term memory cull ةريصق ةركاذلاو

 امأ .ةطبارتملا جاوزألا ملعتو «يلسلستلا ملعتلاو ءرحلا ءاعدتسالاو « ماقرألا

 ساقتو .تالكشملا لحو لالدتسالا ىلع ةردقلا نمضتف «ةيفرعملا تاردقلا
 كلت ةصاخبو «ماعلا ءاكذلا تارابتخا اهيلع يوطنت يتلا تاردقلاب ةداع

 «يجاتنتسالا يئارقتسالا لالدتسالا تايلمع ىلع يوطنت يتلا تارابتخالا
 لسالسلاو «يروصلا سايقلاو ‹ميهاغملا مادختساو «تالكشملا لحو

11۳ 



 ةيديلقتلا ءاكذلا تارابتخا نم ديدعلا نإو .ةعباتتملا تافوفصملاو « ةيددعلا

 . ةتوافتم تاجردب نكلو «تاردقلا نم نيعونلا نيذه سيقت ةرفاوتملا

 «ةيفرعملا تاردقلاو ةيطابترالا تاردقلا نيب ىساسألا قرفلا نمكي

 ةيليوحتلا تايلمعلا ديقعت ىوتسم وأ ةجرد يف «نسنج يأر بسح
 ميدقت نيب ةداع ثدحت يتلاو ءتاردقلا هذه اهبلطتت يتلا ةيلقعلا تاجلاعملاو
 تاردقلاف «ةبولطملا ةباجتسالا روهظو (تاريثملا ميدقت يأ) ةيلقعلا ةمهملا

 Stimulus ةيريثلا تالخدملل ةطيسب ةيليوحت تايلمع بلطتت ةيطابترالا

inputsتاجرخملاو تالخدملا هذه نيب ةعفترملا رظانتلا ةجرد ببسب كلذو «  

 تاحلاعم ةيفرعملا تاردقلا بلطتت نيح يف Response - outputs» ةيباجتسالا

 نيب ةفيعضلا رظانتلا ةجرد ببسب .ًاديقعت AST ةيليوحت تايلمعو ةيلقع
 . ةحيحصلا ةيباجتسالا تاجرخملاو ةيريثملا تالخدملا

 ءاهل ةمزاللا ةيفرعملا تايلمعلا ديقعت ءوض يف ةيلقعلا ماهملا فينصت نإ

 ىلع يوطنيو (ثلاثلا لصفلا عجار) ملعتلا عاونأل هييناج فينصتب انركذي
 اهتافينصتوةيميلعتلا فادهألاب ةقالعلا تاذ (UUW ةيوبرتلا تانيمضتلا ضعب

 Pomel, Badly) درفلا نيب يجولويبلا فيكتلا لاكشأ نم لكشك ءاكذلا (ح)

(1952 

 درفلا نيب يجولويبلا فيكتلا لاكشأ نم لكش ءاكذلا نأ هيجايب ىري
 يتلا ةعونتملا ةيئيبلا طورشلا عم رمتسم وحن ىلع درفلا لعافتي ثيح «ةئيبلاو
 نزاوتلا نم عونب ظافتحالل هنم ةلواحم يف كلذو «هتايح يف اههجاوي

Equilibrationةئيبلا اهضرفت يتلاطورشلا وأ بلاطملاو .ةصاخلا هتاجاح نيب . 

 sieve tization] تيوذتلا ةيلمع ربع Cognition» يفرعملا كاردالا عسوي

Jeىوتسم نم لاقتنالا ىلع ارداق ودغي ثيحب «درفلل يجولويبلا فيكتلا  
 ةيداملا تاعوضوملاةجلاعم قيرط نع Gall كاردالا يأ  ةيداملا تايلمعلا

 ةلواحملا تايلمع لحت ذإ ؛ةدرجملاو ةيزمرلا تايلمعلا ىوتسم ىلإ - ةيسحلا
 .ةسوسحملا ةيداملا أطخلاو ةلواحملا تايلمع Je ةيزمرلا أطخلاو
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erly dieالو ءملعتلل ةرشابم ةفيظو تسيل ةيلقعلا تايلمعلا نأ  
 ىنبلا ميظنت ةداعا ةيلمعل ةفيظو يه لب «يجولويبلا ومنلل ةرشابم ةفيظو
 يفرعملا ومنلا ربع ثدحت ىتلا ةيئيبلا  ةيوضعلا تالعافتلا نع ةمجاتلا ةيفرعملا

 نمضتت «نفلاو بعللا تاطاشنو يعامتجالا pall نأ هيجايب ىري اذل
 ميسقتلا ضفر ىلإ هب ىدأ ام اذهو «عساو قاطن ىلع ةيفرعم ةيوينب تانوكم
 ةيفرعملاو ةيلاعفنالا تانوكملا نيبو .ملعتلاو جضنلا نيب يديلقتلا يئانثلا

 .ومنلل
 del عبرأ نمضتي Lap ًاجذومن ASU يف هيجايب ةيرظن لكشت

 «يفرعملا ميظنتلا لاكشأ نم IKE اهنم JS ذخأت .يلقعلا ومنلل ةيساسأ
 لكش لك نوكي ثيحب «دیقعتلا ىوتسم ثيح نم لاكشألا هذه توافنتو
 .يجولويبلا فيكتلا لاكشأ لحارملا هذه لثمتو «هقباس نم ًاديقعت AST اهنم

 ةيأ روهظ فقوتيو cay عم درفلا لعافت ةجيتن يلسلست وحن ىلع رهظتو
te,اذه .ةقحاللا ةلحرملا زواجتي ال هنأ اك ءةقباسلا ةلحرملا ىلع  

 نم ديزمب «ةيوبرتلا اهتانومضمو يلقعلا ومنلا يف هيجايب ةيرظن لوانتنسو
 .باتكلا اذه نم (سماخلا لصفلا) قحال لصف يف ليصفتلا

 ءاكذلا تايرظن لوح قيلعت

 نيوكت ةعيبط تلوانت يتلا ةيسيئرلا تايرظنلا ضارعتسا نم حضتي
 ىلإ منم نيثيدحلا ةصاخيو (cell نيثحابلا دنع dep دوجو ءءاكذلا

 ىلع ةطبارتملا وأ ةفلتؤملاو ةعونتملاو ةددعتملا تاردقلا نم ةعومجم ءاكذلا رابتعا
 .ةدحاولا ةيلقعلا ةردقلا يذ ماعلا ءاكذلا ةركف نوضفريو «رخآ وحن

 ءادأ ىوتسم ناصخش كلمي دقف «عقاولا ىلإ برقأ ةعزنلا هذه ودبت
 ثيح نم نالئامتم el) ىنعي ال كلذ نأ ديب .نيعم ءاكذ رابتخا ىلع دحاو
 تاراهملاو تاردقلا نم ديدعلا كانهف ءابنم لك اهكلمي يتلا ةيلقعلا تاردقلا
 .روكذملا رابتخالا اهيلع يوطني الو اهيف نافلتخي دق يتلا ىرحألا

 ةيباجياو ةديفم تايرظن .ددعتملا ءاكذلاب ةلئاقلا ءاكذلا ob bi نإ
 مهتاهاجتاو مهويم ثيح نم دارفألا فلتخي SS] ءملعتلا ن Olde يف ةصاخبو
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 يتلا ءاكذلا عاونأ ثيح نم Lal نوفلتخي دقف .مهمتايصخشو مهميقو

 تاطاشنلا ةفاك رامثتسال نيبرملا مامأ ًاعساو لاجملا حتفي يذلا رمألا ءابنوكلمي

 .اهتياعرو اهتيمنت ىلع لمعلاو دارفألا ءالؤه اهكلمي يتلا ةيلقعلا

 ءاكذلا سايق
 هذه ددعتتو «ضرغلا اذهل ًاصيصخ ةّدعم تارابتخاب ةداع ءاكذلا ساقي

 قبطن ( ةيدرف تارابتخا كانهف ءاهمادختسا قرط بسح عونتتو تارابتخالا

 lel الإ ءًايبسن اليوط ًاتقوو ةصاخ تاراهم مزلتستو «طقف دحاو صخش ىلع

 Shay .سايقلا عوضوم صخشلا تاردق لوح ةحيحص تامولعمب اندوزت

 الو ءدحاو تقو يف صاخشألا نم ةعومجم لع قبطت «ةيعاح تارابتخا

 هذه تاميلعت مهف ءوس ةيناكما نأ ديب ديب «ًاليوط )5, وأ ةصاخ تاراهم مزلتست

 ءءادألا ءانثأ لماكلا دهجلا JL ىلع بيجتسملا ةردق مدعو «تارابتخالا

 تارابتخالا عونتتو .جئاتنلا يف أطخلا ضعب ىلإ نايدؤي دق ءرخآل وأ ببسل

Latءاكذ سايقل ةصاخ تارابتخا كانهف «مامتهالا عوضوم صاخشألل ًاقبط  

 سايقل ةثلاثو «نيقهارملا ءاكذ سايقل تارابتخاو ,ةفلتخملا رامعألا يف لافطألا

 نيدشارلا ءاكذ

 قيبطت ىلع ةردقلا بلطتي وهف «لهسلا رمألاب سيل ءاكذلا سايق نإ

 ةطبترملا ةماهلا تاريغتلا ضعب ةفرعم بلطتي اك ءاهجئاتن ريسفتو تارابتخالا
 . هتانوكمو ءاكذلا تاريغتو سايقلا ةفسلفب

 ‹ ةيساسألا تاردقلا ضعب ىلع ةننقملا ءاكذلا تارابتخا مظعم دكؤت

 لح ىلع ةردقلاو ملعتلا ىلع ىلع ةردقلاو ءدرجملا لالدتسالا ىلع ةردقلاك

 طاشنلا بناوج نم Lele Gite وأ ًاعاطق تاردقلا هذه لثمتو .تالكشملا

 تاردقلا هذه رفاوت ةرورض ىلإ دوعي ابر ءاهيلع ديكأتلا نأ ريغ .درفلل ىلقعلا
cladةيباجيالا طابترالا تالماعم نأ امك «يسردملا ملعتلا تاطاشن يف  

 لماع دوجو ىلإ ريشت «ةفلتخملا ةنئقملا ءاكذلا تارابتخا نيب ةدوجوملا .ةعفترملا

 .ًامومع تارابتخالا هذه هيف كرتشت (g) ماع

AST نم )١1950( Stanford - Benit هينيب - دروفناتس رابتخا نوكي ky 
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 نم ةعومجم نيرشع ٌنمضتي وهف ءًامادختساو ًاراشتناو ًاعويش ءاكذلا تارابتخا
 ءدشرلاو نيتنسلا نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا دارفألا لوانتت «تارابتخالا

 ءةيظفل ةلئسأ نم يسيئر لكشب هنوكمو «ةنيعم ةينمز لصاوف بسح مسقمو
 تاباجتسا بلطتتو «ةماعلا تامولعملاو مهفلاو ةيوغللا ةليصحلاب قلعتت
 :تاونس تسلا ىوتسم لوانتت يتلا ةلئسألا ضعب يلي ايفو .ةيظفل

 ١ - .كمسلاو «ريطي روفصعلا . .
 . .نيكسلا سأرو «ملثم اصعلا سر ۲

 رلسكو تارابتخا Lat اهمادختسا عيشي يتلا تارابتخالا نمو
(Wechsler)لوانتت ءةيئاداو ةيظفل تارابتخا يهو «نيدشارلاو لافطألل  

 ءركذتلاو «يضايرلا لالدتسالاو «مهفلاو ةماعلا تامولعملا clas ةيظفللا
 لامكا ءلوانتتف ءةيئادالا تارابتخالا امأ ءةيوغللا ةليصحلاو .تابباشتملاو
 زومرلا ةحلاعمو «ءايشألا عيمجتو .«تابعكملاو ؛لاكشألا ميظنتو ءروصلا
 . ةيمقرلا

 ملعتملا تاردق ضعب سايقل تارابتخالا نم عونلا اذه مدختسي

 برتقيو .يسردملا ملعتلا يف حاجنلا ىلع هتردقب jelly .ةماعلا ةيلقعلا
 (Readiness)> دادعتسالا موهفم نم .ىنعملا اذ .ءاكذلا تارابتخا موهفم

 سايقل تارابتخالا نم ةعومجم عضو ىلإ نيثحابلا ضعب أجل كلذل
 ترابتخا ىعدت «نیعم- يسردم عوضوم يف ليصحتلل بالطلا تادادعتسا
 تدادعتسال ةفلتخملا بناوحلا سايق لوانتتو Readiness tests دادعتسالا
 .خلا . . .ةينفلاو ةيسدنهاو ةيضايرلاو ةيوغللا تالاجملا يف ليصحتلل ملعتملا
 ًاعويش تارابتخالا هذه AST نم ةءارقلل دادعتسالا تارابتخا تناك امبرو
 .ةءارقلا ملعتل لفطلا دادعتسا ىدم نايبل ًاصيصخ تممص YY .ًامادختساو

 تارابتخاو ءءاكذلا تارابتخا سس ىسيئرسلا فالليخالا نمكي دق

 هذه اهسيقت يتلا تاردقلا صيصختو ةيمومع ةجرد يف «دادعتسالا

pete VIءاكذلا تارابتخا اهسيقت يتلا تاردقلاف  ASTالومشو ةيمومع  
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 نع ينغت ال اهادحإ نأ ديب ءدادعتسالا تارابتخا اهسيقت يتلا تاردقلا نم

 نيح يف .ملعتلل dle ًادادعتساو ot ASU تارابتخا oF .ىرخألا

 .ددحمو قّيض dle 3 ملعتلل cole ًادادعتساو دادعتسالا تارابتخا سيقت

 يلا ددعتملا ءاكذلا ةركف دكؤي تارابتخالا نم نيعونلا نيذه دوجو امبرو

 .لصفلا اذه نم قباس ناكم يف اهيلإ انرشأ

 ءاكذلا تاجرد عزوت

 عمتجمل ةلثم ةيئاوشع ةنيع ىلع ءاكذلا تارابتخا دحأ قيبطت مت اذإ

 ليوحت متو ole عسمتج J ةيدادعالا ةلحرملا بالطك ءنيعم يئاصحا

 تاذ ةيرايعم تاجرد ىلإ ءةنيعلا دارفأ اهيلع لصحي يلا ماخلا تاجردلا

 - ًايرظن - تاجردلا هذه عزوتسف )۱١(« يرايعم فارحناو )160( طسوتم

 ءطسولا لوح تاجردلا مظعم عمجتتس يأ © يعيبطلا عزوتلا ( یحنم بسح

Joaضافخنا  Bortنيبت دقلو . يعيبطلا ىنحنملل نيتفرطتملا نيتيابنلا وحن  

 اذه of al تاجرد Ob AS يئاصحا عمتجم مادختتسا ةلاح يف هنأ ءالعف

 دارفأ يڻلٿ يلاوح تاجرد حوارتت ثيح JRE» كلذ ذخأ ىلإ tx عمتجملا

 دحأ دارفأ تاجرد لقت نيح يف ةجرد 5١١1و AE نيب ايف يئاصحألا عمتجملا

 نع رخآلا سدسلا تاجرد ديزتو «ةجرد 4 نع نييقابلا عمتجملا يسدس

 اهتاجرد عزوتت ثيحب «ءاكذلا تارابتخا مظعم تممص دقو .ةجرد ٩

 .(۳) مقر لكشلا يف نييملاو .وحنلا اذه ىلع ةيرايعملا

 (۳) مقر لكشلا

 عزونو يعيبطلا ىنحنملا
 ءاكذلل ةيرايعلا تاجردلا

 ةيوئملا بسنلا
 هيس ةنيعلا دارفأل

: 

 ناو -Y \~ ن \+ + Vt ىس يرايعملا فارحنالا

 or 1A Ag Ye 117 WY AEA © ةيرايعملا ءاكذلا تاجرد



raeءاكذلل ةيرايعملا تاجردلا  oo dیدم اهنم لكل ,ةفلتخم تائف  

 : يلي s\ ير ءابم صاخ تاجرد

 وأ غلبت نيذلا دا رفألا مضتو Mentally defective pos: ا فعضلا ةئف-١
 .ةيرايعم ةجرد 59 نع مهتاجرد لقت

i.يدحلا يلقعلا فعضلا  ‘Borderline defectiveنيذلا دارفألا مضتو  

 . ةيرايعم ةجرد ۷۹و 7١ نيب مهتاجرد حوارتت
 مهتاجرد حوارتت نيذلا دارفألا مضتو : Low average طسوتملا نود ام 43.1

 . ةيرايعم ةجرد ۸4ر 8١ نيب

 8٠ نیب مهتاجرد حوارتت نيذلا دارفألا مضتو : 68 : ةيطسوتملا ةئف 7

 .ةيرايعم ةجرد ١ هو

 مهتاجرد حوارتت نيذلا دارفألا مضتو :طنهط average طسوتملا قوف ام ةثف ©

1١١ in :ةيرايعم ةجرد ١5١1و  . 

 ١7١ نيب مهتاجرد حوارتت نيذلا دارفألا مضتو : Superiour نيقوفتملا & ةثف - ”

 .ةيرايعم ةجرد ١۴٠و
 مهتاجرد غلبت نيذلا دارفألا مضتو : Very Superiour ادج نيقوفتملا ةئف ۷

 : .قوف اف ۹

 جارختسا دنع قئاقحلا نم أددع رابتعالا يف عضن نأ بجيو اذه
 : يلي م 7 نم لعلو ءاهريسفتو ءاكذلا تاجرد

cyl 3تددعت 8  gi rerتاسارد تراشأ دقو , ,اهسيقي  
 تاردقلا نم ًاددحم ًاددع سيفت تارابتخالا هذه نأ ىلإ يلماعلا ليلحتلا

 ds  دررفناتس سايقم نإ (00886, 1949( زنوج نيب دقف «طقف ةيلقعلا
ooهيف دروفليج ضرتفا يذلا تقولا ٤ ,طقف ةيلقع لماوع ةرشعب  

 Torrance (VAN¥) سناروت نم لك نيب اک ,ةيلقع ةردق ٠٠١ دوجو
 acs نأ ,Getzles and Jackson) 1962( نوسكاجو زلستيجو
 لامها ىنعي ow Ab ةيلقعلا تاردقلا ىلع مكحلل ءاكذلا تارايتخاب
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 تاردقلا نم She ىوتسمب نوعتمتي نيذلا بالطلا نم ًادج ةريبك ةبسن
 . يراكتبالا ريكفتلا تاردقك «ىرخألا ةيلقعلا

 ةمزاللا ةيلقعلا تاردقلا سايقل ًاساسأ ءاكذلا تارابتخا تممص دقل - ب
 ةحلاص ىهف اذل «(194317) قازرلا دبع « ىيداكألا ىسردملا ليصحتلل .

 اذهل ةمئاقلا مظنلا بسح «يسردملا ليصحتلاب ؤبنتلا لاجم يف
 ىرخألا تالاجملا يف ؤبنتلا ىلع اهتردق ضفخنت نيح يف «ليصحتلا

 . ةفلتخم ةيلقع تاطاشن بلطتت يتلا

 اذإ هدحو «ءاكذلا» سيقت ال يهف .ًايفاقث ةزيحتم ءاكذلا تارابتخا نإ  ح
 سيقت لب (VAI) رافغلا دبع «ةماع ةيرظنو ةيلقع ةردق هانضرتفا

 لماوعل ضرعتلاو ةربخلا لالخ نم درفلا اهبستكي ةيليصحت بناوج ٌلضيأ
 سيقت «ءاكذلا تارابتخا نأب ميلستلا نكمي ال اذل ءةنيعم ةيفاقثا

SLءاهتاذ تاربخلاب مهيلع قبطت نيذلا دارفألا رم اذإ الإ ءالعف  
 .ةدحاو ةيفاقث لماوعل اوضرعتو

 ًاعون ةفلتخم ةيلقع تاردق سيقت نأ ةفلتخملا ءاكذلا تارابتخال نكي د
 نمو اهسيقت ىتلا تاردقلا ثيح نم ًانايحأ فلتخت تارابتخالا نأل ءام
 - دروفناتس رابتخاف «تاردقلا هذه اهسيقت يتلا ةيمهألا وأ نازوألا ثيح
 .تارابتخالا نم هريغ نم رثكأ ةيظفللا ةردقلا ىلع دكؤي ءالثم هينيب
 نيرابتخال ةبسنلاب اهتاذ ةجردلا ىلع درفلا لوصح نأ ينعي اذهو
 نيرابتخالا OY .نيتجردلا نيتاه ؤفاكت ىلع ةرورضلاب لدي ال «نيفلتخم
 ,Hamachek)_ 1979( ام leg ةنيابتم ةيلقع لماوع ناسيقي دق

 ينعي ال ,ءاكذلا تارابتخا لوح تالكشملا هذه لثم حرط نإ

 ىلع لمعلا ىلإ طقف ريشي امناو ءاهمادختسا ذبنو اهتيحالص مدع ةرورضلاب
 .ةيعاو ةقيرطب اهجئاتن ريسفتو رذحب اهمادختسا

 نمزلا ربع ءاكذلا تابث

 رابتخا تاجرد تابث لالخ نم هنع ربعي اک ؛ءاكذلا تابث موهفم ريثي
 .ءاكذلا ناك اذإف .ةماه ةيعامتجاو :ةيوبرت داعبأ تاذ ةلأسم ءءاكذلا
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 فورظلا نيسحتب ةادانلا ىودج امف تبا .ليصحتلا ىلع ةردقلا نع ءىبنمك
 .؟هرييغت يف مهاسن يتلا لماوعلا يه امف .ءأريغتم ناك اذإو ؟ةيميلعتلا

 ىلإ تلصوتو مهرامعأ نم ةرشع ةنماثلاو ةيناثلا ةنسلا نيب ايف .ينيدم لحم عمتجم يف نوشيعي Sub ۲٠۲ نم ةنوكم لافطألا نم ةعومجم ءاكذ تاجرد ىلع تارط gil تاريغتلا ةعباتب ,Honzik) 1973( كيزنوه تماق
 : ةيلاتلا جئاتنلا

 تريغتو .ةجرد ٠١ لدعمب ةنيعلا دارفأ نم 5٠/ ءاكذ تاجرد تريغت ١
 ٩/ تاجرد تريغت Om يف .ةجرد Ts لدعمب ts] يلاوح ءاكذ تاجرد
 . مهرامعأ نم ةرشع ةنماثلاو ةسداسلا نيب ميف كلذو .ةجرد ٠" لدعمب

 مهئاكذ تاجرد ضافخنا وأ عافترا وحن ةعزن ةنيعلا دارفأ ضعب رهظأ- ۲
 . ةليوط ةينمز ةرتف ربع كلذو «ةجرد ٠١ لدعمب

 Family norm يرسألا رايعملا هاجتا ذحأ ىلإ ءاكذلا تاجرد تاريغت تعزن - "
 . يداصتقالا - يعامتجالا مهعصوو ءابآلا ميلعت ىقوتسمب هنع ربعي اى
 ىلإ نوعزني .طسوتملا وأ ضفخنملا ءاكذلا يوذ لافطألا نأ نيبت دقف
 يميلعت ىوتسم يوذ مهؤابآ ناك اذإ مهجضن GY عفترم ءاكذ كالتما
 عضولا ثيح نم ةطسونملا قوف ام ةقبطلا ىلإ نومتنيو يعماج
 ىتح وأ طسوتملا ءاكذلا يوذ لافطألا نأ اك .يداصتقالا - يعامتجالا
 ىوتسم يوذ مهؤابآ ناك اذإ «ضفخنم ءاكذ كالتما ىلإ نوعزني ٠ عفترملا

 عضولا ثيح نم ةضفخنلا ةفبطلا ىلإ نومتنيو ضفخنم يميلعت
 . يداصتقالا  يعامتجالا

 تاريغت مهئاكد تاجرد ترهظأ نيذلا لافطألل !Git خيراتلا مستي - 4
 رارقتسالا مدعو بارطضالا لماوعب قلعتت ةيداع ريغ ثداوحب .ةظوحلم

Gtةرسألا نع لاصفنالا وأ قالطلا وأ توملا وأ ضرملاك  . al. 
 تاجرد تاريغت ,duke (Mccull 1973( لوكام ماق .رخآ ثحب ينو

 ءةفلتخ ةيعامتجا تاقبط ىلإ يمتنت دارفألا نم ةريبك تاعومجم دنع ءاكذلا
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 ددع ىلإ لصوتو .مهرامعأ نم ةرشع ةعباسلاو فصنلاو ةيناثلا نيب ايف كلذو
 ,نمزلا ربع ءاكذلا تاجرد تابثب ةقالعلا ols UU ةيليصفتلا جئاتنلا نم

 : اهمهأ نمو

 ضعب ثيح نم «عافترالا ىلإ مهئاكذ تاجرد عزنت نيذلا دارفألا فلتخي -
 ىلإ مهئاكذ تاجرد عزنت نيذلا دارفألا نع ٠ «ةيصخشلا تامس

 لالقتسالاب طبترم ءاكذلا تاجرد دايدزا of نيبت دقف «ضافخنالا
 .٠ تالكشملا عم فيكتلا ىلع ةردقلاو ةيتاذلا ةأدابملاو سفانتلاو

 تاجرد يف ةنكمم ةدايز ىصقأ ىلع اولصح نيذلا لافطألا ءابأ مستي ۲
 ءابآلا ءالؤه نأ نّيبت دقف «ةيعامتجالا ةئشنتلا تاهاجتا ضعبب «ءاكذلا
 مزاح ماظن بسح مهنولماعيو «مهافطأ ىدل ةيلقعلا تاطاشنلا نوعجشي
 . لدتعمو

 تاجرد نيب طابترالا نأ ىلإ ًامومع ةيلوطلا تاساردلا ريشتو ءاذه
 عم دادزي .دشرلا نس يف ءاكذلا تاجردو «ةلوفطلا نم ةنيعم co يف ءاكذلا
 ءاكذ تاجرد نيب طابترالا نأ يأ .(81000, 1964) نسلا يف لافطألا مدقت
 «ةرشع ةيناثلا يف وهو هئاكذ تاجردو «هرمع نم ةرشاعلا ةنسلا يف وهو لفطلا

 ةنماثلا يف هئاكذ تاجردو ةسماخلا يف هئاكذ تاجرد نيب طابترالا نم ىلعأ

 نيب led ىبسنلا رارقتسالاب ذخأت ءاكذلا تاجرد نأ Lal نيبتو .ةرشع
 ةئسلا يف ىلكلا هبش تابثلاب ذخأت نيح يف ءرمعلا نم ةعباسلاو ةسماخلا
 نم ىلوألا سمخلا تاونسلا رابتعا ىلإ سفنلا ءاملع مظعم عزتي اذه «ةرشاعلا
 ,Goodwin and Klousmeir ىلقعلا هومنل ةبسنلاب ةجرح dey .لفطلا ةايح

 يتلا ةيئيبلا لماوعلاب رثأتلا عيرس ةلحرملا هذه يف ءاكذلا نوكي ثيح (5

 .هقيوعت وأ هزيزعت ىلع لمعت دق

 يح ا هج ةساقملا ةيصخشلا تامس رثكأ نم ءاكذلا نأ نم مغرلا ىلعو
 !Lie مأ .LL «ريغتلل ةضرع هنأ نيبت تاساردلا كلت جئاتن نأ الإ .نآلا
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 اذه نأ تاساردلا تنيب امك «ةددحم ةيرمع تارتف dy «ًايبسن ليوط نمز ربع
 اذهو ءةددعتم ةيعامتجاو ةيفاقثو ةيداصتقاو ةيصخش لماوعب طبترم ريغتلا
 ىوتسمب fool ىلع ةردقلاب ةقيئو ةقالع تاذ cal ةيوبرت wal ىلع يوطني

 ةفرعميو «يلاحلا هئاكذ ىوتسم ةفرعم ىلع ًادامتعا لفطلل يلبقتسملا ءاكذلا

 نكمي يتلا لماوعلا كلت ةصاخبو «ىوتسملا اذه يف رثؤت يتلا ةفلتخملا لماوعلا
 يسردملا خانملاو ميلعتلا بيلاسأ نيسحتك طبضلا تايلمعل عضخت نأ

 .امومع

 رثؤت يتلا لماوعلا يه امو ؟ءاكذلا تاددحم يه ام cole لاؤس ىقبيو

 نم نيعونلا نيذهل جاتن وه مأ ؟ةيثيب مأ ةيثارو لماوعل ةجيتن وه لهو ؟هيف
 يف مهألا رودلا بعلي لماوعلا هذه نم يأف .كلذك رمألا ناك اذإو ؟لماوعلا

 . ؟ءاكذلا ديدحت

 ءاكذلا تاددح

 رشت ءءاكذلا Lit ف (LA 929 ةئيبلاو ةثارولا glu نأ نم مغرلا ىلع

 wal دق لدجلا اذه ةدش نأ الإ ءنرق فصن نم AST ذنم ًارمتسم ًالدج

 ىوتسم عفر ىلع ةردقلا ىدم نع اهيف لءاست يتلا نسنج ةلاقم روهظ ىدل
 .لافطألا نم ةنيعم تاعومجم دنع ليصحتلاو ءاكذلا تاجرد

 ةططخملا ةيضيوعتلا جماربلا جئاتن ميوقت نم هتلاقم يف نسنج قلطنا

 مدعو اهلشف ًانيبم ءًايفاقث نيررضتملاو ةمورحملا تاعومجملا لافطأ ةدعاسمل

 ةركفلا ًادقتنمو .ًايليصحتو ًايلقع لافطألا ءالؤه ىوتسم عفر يف اهاودج
 ءاكذلا تاجرد يف قورفلا ob ديفت يتلاو .جماربلا هذه نطبت يتلا ةيساسألا

oaاهشقان يتلا تانايبلا لالخ نم راشأو «ىلوألا ةجردلاب ةيئيب لماوع ىلإ  

 مهاست ال نيح يف .ةيثارو لماوع ىلإ دوعت قورفلا هذه نم 8٠١/ نأ ىلإ
 نامرحلا نأ ىلإ نسنج راشأ دقو .اهثادحا يف ٠١/ نم ASE ةيئيبلا لماوعلا
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 الإ ءاهعيمج ةيثارولا مهتاناكمإل لافطألا قيقحت نود لوحي دق ,فرطتملا يئيبلا
 قاطن جراخ ةرورضلاب لافطألا ءالؤه عفدي ال تاريثملاب be ًايميلعت ,eb نأ

 عاونأ دوجو ىلع دكأف كلذ نم دعبأ ىلإ هليلحت يف نسنج بهذ دقو
 ةيقرع صئاصخك ودبت ally ءايثارو ةددحملا ةّيملعتلا تاردقلا نم ةنيعم

 ةيعامتجالا وأ ةيداصتقالا لماوعلا نع رظنلا ضغب ةنيعم تاعامج مست «ةنيعم

 لماوعلا دحأ لكشت ةيعيبط ةمس ءاكذلا نأ ءهدافم ًافقوم ذختاو ءةيفاقثلا وأ
 نأ نكمي ءايبغألاو نيقوفتملا نأو «نيابتم وحن ىلع دارفألا نيب ةعزوملا ةيثارولا

 ةئيبلاو قرعلا نع رظنلا ضغب dele ةيأ دارفأ نمضو .ناكم يأ يف اودجوي

 . ةيعامتجالا ةقبطلاو

 ايك .دوسلا ءاكذ تاجرد طسوتم نأ ىلإ ددصلا اذهب نسنج ريشيو

 ءاكذ تاجرد طسوتم نع ٠١ dep يلاوحب لقي ءءاكذلا تارابتخاب ساقي
 راشأ امك .دارفأك سیلو تاعامجك دوسلاو ضيبلا ةجلاعم لاح يف «ضيبلا

 دوسلا نع لقي ء«تالكشملا لحو درجملا ريكفتلا ىلع ةردقلا ىوتسم نأ ىلإ

 الو ءريبك دح ىلإ ةثوروم ةردق اهنأو .ضيبلا نع ةردقلا هذه ىوتسم نع
 .ةيجالعلا وأ ةيضيوعتلا جماربلاك «ةيئيبلا تاجلاعملاب اهنيسحت نكمي

 ثيح نم نيتفلتخم نيتيلمع نيب «جئاتنلا هذه ىلع ءانب نسنج زم
Leeنانطبتو .«ةيئارولا  Cals Theseوأ) يطابترالا ملعتلا نيب حوارتي  

 ىوتسملا ىلجتيو (يناثلا ىوتسملا) يموهفملا وأ ينرعملا ملعتلاو (لوألا ىوتسملا
 ةلواحملاب ملعتلاو (مصلا) يراهظتسالا ملعتلاو ركذتلا تايلمع يف لوألا

 لحو درجملا ريكفتلاو ميهافملا ملعت يف ىلجتيف «يناثلا ىوتسملا امأ ءاطخلاو
 ىري اذل .(لصفلا اذه نم رخآ ناكم يف نسنج ةيرظن عجار) تالكشملا

 ثيحب «ملعتلا نم نيعونلا نيذه نمضتي نأ بجي يلاثلا ميلعتلا نأ نسنج
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 موهفملا ملعت ىلإ يناثلا هجتيو «ةيساسأ تاراهمو تامولعم ملعت ىلإ لوألا هجتي
 .تالكشملا لح تاراهمو

 ةفرعملا روصقب ءاهدروأ يتلا جئاتنلا نم مغرلا ىلع نسنج فرتعيو
 ,ةيئارولا قورفلا بابسأب « يثارولا ثحبلا ىوتسم ىلع ءاهنيقي مدعو ةيرشبلا
 ليلد يأب يحوت ال ةشقانملاو ةعجارملاب اهوانت يتلا ثوحبلا ةفاك Ob حرصيو
 نيب وأ دارفألا نيب ءاوس «ةيثارولا قورفلا بابسأ ىلع ةرشابمو عطاق
 . تاعامجلا

 تاحلاعملا ىلع Us دمتعت يتلاو «ءاكذلا يف ةيئيبلاو ةيثارولا لماوعلا رود ديدحت يف نسنج اهعبتا يتلا ةيجيتا رتسالا ,Uae (Voyat 1969( تايوف نيب دقف . ةضراعملا gently دقنلا نم جنت مل ,ةيجالعلا وأ ةيضيوعتلا ةيوبرتلا جماربلاب لؤافتلا ىلع يضقت Bly tore اهحرطي يتلا ةيمؤاشتلا ةروصلا نإ
 .ريغ ال ةيمك تاريدقت ىلع ءانب قدصلا ديدحت ىلعو .ةيئاصحالا

 اہم قتشا يتلا اهتاذ تانايبلا ليلحتب ,Kagan) 1969) ناجاك ماقو
 نم رثكأ ةيئيبلا لماوعلا ةيمهأ ىلع دكؤت ةقيرطب اهرسفو .هجئاتن نسنج
 تارابتخا زّيمت ىلإ ةفاضإلابف .ءاكذلا تاجرد ديدحت يف .ةيئارولا لماوعلا
 لافطألل ةضفخنملا ءاكذلا تاجرد نأ ىلإ ناجاك راشأ Ww ءاكذلا
 ةقالعلل وأ WY pad ةجيتن نوكت امير ًايفاقث نيررضتملا وأ“ نيمورحملا
 ةبسنلاب مهاست دق يتلاو ,تارابتخالا يقبطمو لافطألا ءالؤه نيب ةفيعضلا
 دنع مهنم عقوتم وه امو تاميلعتلا مهف يف لشفلا يف لافطألا نم ديدعلل
 ذإ ,Watson)> 1972( ليلدلا اذه ثوحبلا ضعب تدكأ دقو . رابتخالا قيبطت

osقيبطتب موقي امدنع ضافخنالا وحن عزنت دوسلا لافطألا ءاكذ تاجرد نأ  
 باصعنالا نم عونب رعشي coped لفطلا OY .ضيبأ صخش ءاكذلا رابتخا
 لع هئادأ ىوتسم يف رئؤي يذلا رمألا « ضييبأ صخش (oF امدنع رتوتلاو
 ليلد ةلاحلا هذه يف ءاكذلا تاجرد ضافخنا oly .ثحبلا عوضوم رابتخالا
 ندزاك راشأ دقو .تانيجلا فعض ىلع سيلو رابتخالا طورش فعض ىلع

(Cazden, 1970)مهف نم لفطلا نكمت يتلا ءةنسحلا رابتخالا طورش نأ ىلإ  
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 هئادأ ىوتسم عفر ىلإ يدؤت ءءادألا انثأ نانئمطالاو ةحارلاب روعشلاو هتاميلعت

 . تاجرد ٠١ ىلإ ۸ نم

 لماوعلا هبعلت يذلا رودلا بيلغتب لوقي نم كانه نأ مدقت امم حضتي
 ةيئيبلا لماوعلا هبعلت يذلا رودلا بيلغتب لوقي نمو .ءاكذلا ديدحت يف ةيثارولا

 تلوانت يتلا تاساردلا ضعب ىلإ عوجرلا نوكي دقو .ديدحتلا اذه يف

 نع ةلماش ةروص نيركتل ًاديفم .لماوعلا نم نيعونلا نيذه نيب ةقالعلا
 . ةئيبلاو ةثارولا ةلأسم

 ءاكذلا يف ةثارولا رثأ

 1١454 ماع ىلإ ءاكذلا يف ةثارولا رث أ نايبت dle يف نيثحابلا دوهج دوعت

 Heradetary Genius «ةيئارولا ةيرقبعلا» (Golton) نوتلوج OLS ردص امدنع

Canثوحب تدكأ دقو .مهئابآ ءاكذو لافطألا ءاكذ نيب يباجيا طابترا دوجو  
site1969( ةقيقحلا هذه  (Eyzenck, 1971, Jensen,اذه ةميق نأ ةنّيبم  

 ال اأ الإ .ةقيقحلا هذه ةيمهأ نم مغرلا ىلعو cree ىلاوح غلبت طابترالا

 ةيئيب طورشب ةداع قفارتت .ةديجلا ةثارولاف .,ثوروم ءاكذلا نأ ىلع نهربت

 تاقالعلا ةسارد ىلإ سفنلا ءالع أجل اذه .حيحص سكعلاو «ةديج

 ةجردو «مهتبارق ةجرد لع ءانب دارفألا نم ةعونتم تاعومجم نيب ةيطابترالا

 دارفألا ءالؤه ةيعون تحوارت دقو ءاهلظ يف اوأشن يتلا ةيئيبلا طورشلا هباشت
 ال نيذلا دارفألاو أعم تأشن يتلا Identical twins ةلئامتملا مئاوتلا نيب

 .ةدحاو ةيئيب فورظ يف اوأشن و GMb ةبارق ةيأ مهطبرت

 ةيئيبلاو ةيثارولا لماوعلا طبض ةلواحم ىلع تاساردلا هذه ةركف موقت

 Identical ةلثامتملا مئاوتلا نأ فورعملا نمف .ءاكذلا يف اهنم لك رثأ ديدحتل

 ةفاك لمحت ately (تانيج) ht اهتوكت ءدب due كرتشت 5

 .ةيلقعلا ةردقلا اهنمو .مئاوتلا هذه دارفأ ىدل روطتت فوس ينل صئاصخلا

 لماوع ىلإ aps abba مئاوتلا ءاكذ تاجرد يف قورفلا نأ ضرتفي اذل

cityيف تأشنو مئاوتلا هذه تلصفنا اذإ  olyنأ ضرتفي امك .ةتوافتم  
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 ايف ءةيثارو لماوع ىلإ ءًايئارو نينيابتملا دارفألا ءاكذ تاجرد يف قورفلا دوعت
 . ةدحاو ةيئيب فورظ 3 اوأشن ول

 ,Wilson) ةئارولاب ًايئزج sas ءاكذلا نأ ءًامومع ثوحبلا oul دقو

Bun, 1976)طامترا دوجو عقوتي ثيحب عاكذلا تارابتخخاب ساقي اک 1975,  

 al ةدحاو تائيب يف اوأشن ءاوس ةوخألا ءاكذ تاجرد نيب رارمتساب يبلجيا

dakeطابترالا اذه فعضي نيح يف  Lueدارفألا ءاكذ تاجرد نيب مدعني وأ  
 جئاتن تدافأ دقف :ةفلتحم تائيب re اوشاعو ةبارق af مهنيب طبرت ال نيذلا

 مئاوتلا ءاكذ تاجرد نيب طابترالا لماعم ةميق ,of (Burt "966 تريب ةسارد
 تأشن يتلا ةلئامتملا مئاوتلا نيو ۲ ةدحاو Hy يف تأشن يتلا | ةلئامتملا

 ols مئاوت) Fraternal twins ةبماشتملا مئاوتلا نيبو AN ٠ ةفلتخم تائيب يف

 ةوخألا نيو por le ٠ تأشن يتلا ‹ (نتحقلم نيتضيوب نمو دحاو لمح ءانثأ

 تاحرد نيب طابترالا لماعم les ٠,٠١ dad Ll اوأشن نيذلا مئاوتلا ريغ

 Yo ,٠ تغلب دقف أعم اوأشنو ءةبارق ةيأ مهعمجت ال نيذلا دارفألا ءاكذ

 ةميق نأ ةساردلا هذه تنيب ذإ تريب جئاتن كنزيا ةسارد تدكأ دقو
 ء٠, 57 يه أعم تأشن يتلا ةبياشتملا مئارتلا ءاكذ تاجرد نيب He لماعم
 ىلا ةلثامتملا مئاوتلا نيبو tee /٠0,41. تأشن يتلا ةلثامتلا مئاوتلا نيبو

joeوه تاساردلا هذه جئاتن يف رظنلا تفلي امو ٥ م ةن تاب  

 ,ةفلتخم Oly يف تأشن يتلا ةلئامتملا مئاوتلا نيب طابترالا لماعم ةميق نأ
 رمألا ءةدحاو ةئيب يف تأشن يتلا ةبياشتملا مئاوتلا نيب طابترالا ةميق نم ربكأ
 ءاكذ تاجرد ديدحت d ةيثارولا لماوعلا رود حضاو وحن ىلع دكؤي يذلا

 .درفلا

 )\( مقر لودحلا ce ثيح !deat) هذه نسليو ةسارد تمعدو

 سايقمل ةيعرفلا تارابتخالاب تسيق امك ةهباشتملاو ةلثامتملا مئاوتلا نم جوز ةئم
 . WPPSD) ةسردملا لبق ام ةلحرممو ةيلوألا تاردقلاب صاخلا رلسكو
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 )١( مقر لودجلا
 ءاكذ تاجرد نيب طابترالا تالماعم ميق .

 تسيق امك :ةبباشتملاو ةلئامتملا مئاوتلا

 (V4V0) نوسليو ةيسردملا لبق ام ةلحرملل رلسكو رابتخاب

 تامولعملا

 ةيوغللا ةليصحلا

 باسحلا

 تابماشتملا _

 باعيتسالا

 تاناويحلا تيب -

 روصلا لامكا

 تاهاتملا

 يسدنهلا مسرلا

 ةيباشتملا مئارتلا
 دحاولا سئجلا تاذ

> > < of جت ef سچا +f سج 

 ةلثامتملا مئاوتلا نيب طابترالا تالماعم ميق نأ لودجلا اذه نم حضتي

elتاردقلا ةفاكل ةبسنلاب كلذو «ةبءاشتملا مئاوتلا نيب طابترالا ميق نم  

 ىلإ ريشي يذلا رمألا ءةيثارولا لماوعلا ىلإ نيابتلا اذه دوعيو .ةساقملا ةيلقعلا

 وه ام نكلو ءءاكذلا تاجرد نم ءزج ديدحت نع ةلوؤسم لماوعلا هذه نأ

 نأ ءةئيسلا وأ ةديحلا ةيئيبلا طورشلل نكي ىدم يأ ىلإو ؟ءزجلا اذه رادقم

 . ؟اهضفخت وأ ءاكذلا تاجرد ديزت

 ءاكذلا يف ةثيبلا رثأ

 ةعجشملا ريغ ةئيبلا نأ ىلع ةلدألا ضعب ثوحبلاو تاساردلا ضعب رفوت

 وأ تاراهملا ضعب dle يف ةبسانملا ةراثالاب مهتئشنت ءانثأ اهافطأ دوزت ال يتلا
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 ءالؤه ءاكذ ومن قّوعت .ءاكذلا تارابتخا اهنمضتت يتلا ةيلقعلا تاردقلا
 هذه ريشتو .تارابتخالا هذه ىلع مهئادأ لالخ نم سكعني اک .لافطألا
 يتلا ةينمزلا ةرتفلا لوطب ًايباجيا ةطبترم ةقاعإلا هذه ةجرد نأ ىلإ Lat ةلدألا
 ومنلا ةلحرمبو «ةراثإلا ثيح نم ةريقفلا وأ ةمورحملا ةئيبلا يف لفطلا اهيضقي
 ,Bloom) 1964( مولب دافأ دقو .ةئيبلا هذه لثمل هضرعت ءانثأ اهيف نوكي يتلا
 مأ ةديج تناك ءاوس «ةراثإلا ثيح نم ةفرطتملا تائيبلا نأ ءددصلا اذه يف
 تاونسلا نم ةنس لكل ةجرد ٠,٠١ رادقمب لافطألا ءاكذ ومن يف رثؤت « ةئيس
 ةئيبلا تاريثأتل يمكارتلا رثألا رادقم غلبي ثيحب , مهرامعأ نم ىلوألا عبرألا

 ةعباسلا ةنسلا يف ةجرد ١ ىلإ عفتريو «تاونسلا هذه لالخ تاجرد ٠
 ةررضتملا تائيبلا نيب gi ةيلاحلا تاكحملا ءوض يف كلذو «ةرشع
 ,Scarr - Salapatek) كتابالاس _ راكس ةثارولا ملاع ىريو lle ةديفتسملاو
 نيب كلذ ناك ءاوس .طسوتملاب ةجرد ٠٠ ىلإ عفتري دق رادقملا اذه نأ 1975)
 .ةفلتخملا ةيقرعلا تاعامجلا وأ دا رفألا

 هتعجارم دعب ,Gattsman) 1968( نامستوج ةئارولا ماع دافأ دقو
 نيب نيابتلا نأ .ءاكذلا يف ةيقرعلا قورفلا تلوانت يتلا تاساردلاو ثوحبلل
 راثآ ىلإ Us دوعي ابر .ناكيرمألا ضيبلاو جونزلا ءاكذ تاجرد تاطسوتم
 ةدالولا لبق ام ةلحرم ذنم جونزلا هل ضرعتي يذلا يئيبلا ررضلا وأ نامرحلا
 .اهعيمج ةايحلا لحارم ربع رمتسيو

 -Scha) ريفاش راشأ دقف «جئاتنلاو ءا رآلا هذه ةديدع ثوحب تمعدو
fier, 1969)دوسلا لافطألا ءاكذ تاجرد نيب قورف رهظت ام ًاردان هنأ ىلإ  

 قورف دوجو مدع ,Palmer) 1970( رملاب نيب IS .نيتنسلا رمع لبق ضيبلاو
 ثالشلا رمع ين روكذلا دوسلا لافطألا نم تاعومجم ءاكذ تاحرد نيب
 تاجرد يف نيابتلا نأ يأ .ًاحيحص نويثارولا هيعدي ام ناك ولف . ةيداصتقالا  ةيعامتجالا اهتايوتسم ثيح نم ةنيابتم رسأ نم نيردحتملاو «تاونس
 يف مجان take ةيداصتقا _ ةيعامتجا تايفلخ نم نيردحتملا لافطألا ءاكذ
 ءاكذ تاجرد نوكت نأ ail ريغ نمف ««ةينيج» ةيثارو قورف نع همظعم
 .ةيواستم .ةفلتحم ةيداصتقا  ةيعامتجا تائيب نم نيردحتملا لافطألا
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 وحن ىلع ةيئيبلا طورشلا ,ئيسحم نأ تاساردلا ضعب تنيب دقو اذه
 ,Skéels) زليكس ماق Yb ةسارد يفف .لافطألل يلقعلا ومنلا يف يمارد
 مت ءةنس نيثالث ةدمل Sab Yo dulce ءومنلا سفن ملع يف صصختملا 1966(

 نس لبق ًايلقع نيفلختملل ةسسؤم ىلإ ماتيألل راد نم مهنم ١ Sb ليوحت
 ءالؤه ءاكذ تاجرد طسوتم ناك دقل .ةصاخ ةياعر اوقلت ثيح «ةثلاثلا

 يأ .ةجرد 4Y حبصأو .ةجرد 54 .ةسسؤملا هذه ىلإ مهلاقتنا لبق لافطألا
 «ةسسؤملا يف مهتماقا ىلع فصنو ةنس ىلاوح ءاضقنا دعب ؛ةجرد ؟4 ةدايزب
 ىدلو . مهيّنبتب تماق رسأ ىدل ةيلزنم تاثيب يف شيعلل كلذ دعب اولقتنا مث
 ةنس ٠١ ًايطسو اومتا مهنأ نيبت ءةنس ٠" لالخ مهتايحل ثحابلا ةعباتم
 ةنراقملاب «ةنهملاو لخدلا ثيح نم طسوتم ىوتسم يف نوشيعي مهنأو .ةيميلعت
 .اهيف نوشيعي يلا ةيلحملا تاعمتجملا عم

 مهل رفاوتت مل نيذلا «نيرخآلا لفط رشع ينثالا ةايح ةعباتم ىدلو
 اوثكم يتلاو ءةريثملا ريغ ماتيألا راد Be نم لضفأ تائيب ىلإ لاقتنالا ةصرف

 AV نم ضفخنا دق مهئاكذ تاجرد طسوتم نأ نيت ole au yb sal اهيف

 .رادلا هذه يف مهتماقإل ةرشابم نيتيلاتلا نيتنسلا لالخ ةجرد ٦١ ىلإ ةجرد

ISيف نوشيعي مهثلث نإ | ءةنس نيثالث دعب مهتايح ةعباتم لالخ نم نيبت  
 ‹طقف ةيميلعت تاونس عبرأ ًايطسو اوعأ مهنإو «ةصاخ ةياعر تاسسؤم

 . ضفخنم ىوتسم تاذ انهم نوسراميو

(Heber et al, هؤالمزو ربه ماق ءءاكذلا ديدحت يف ةثارولا رثأل len 

 ( 1972تاعومجم اهيف اولوانت ةيبيرجت ةساردب  oنيردحتملا ءعضرلا لافطألا

 نهئاكذ ىوتسم ضفخنيو ءًايعامتجا ةررضتم ةئيب يف نشعي «دوس تاهمأ نم

 مت دقل Uae تافلختملا رادع يف نهفينصت نکي تيب عةجرد VO نع
 قلي t ثيح .ةطباض ىرخأو ةيبيرجت تاعومجم ىلإ لافطألا ءالؤه عيزوت
 labl ئقلت نيح يف .ةصاخ تاحلاعم ةيأ ةطباضلا تاعومجملا لافطأ
 تاعاس عيس یلاوح 3 ةرتفل ةزكرم ةيفرعمو ةيوغلا ةراثإ ةييرجتلا تاعومجملا
 ثلاثلا رهشلا نم ًاءدب كلذو «ةنسلا رادم ىلع ًايعوبسأ مايأ ةسمخلو .ًايموي
 5 لفط لكل صصخ aad .ةيئادتبالا ةسردملا مهطوخد حو مهرامعأ نم
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 يتلا اهتاذ ةيفاقثلا ةيفلخلا ىلإ يمتني فرتخم ملعم «ةبرجتلا نم ىلوألا ةنسلا
 حوارتي تاعومجم يف لافطألا ميلعت مت مث نمو .لفطلا اذه اهيلإ ىمتني

 . ةبرجتلا نم ةيقابلا ةينمزلا ةرتفلا ءانثأ «لافطأ ه ه و۲ نيب اهددع

 اهجئاتن نأ الإ ءةساردلا هذه فيلاكتل ديدشلا عافترالا نم مغرلا ىلع
 ءةييرجتلا تاعومجملا لافطأ ءاكذ تاجرد طسوتم نأ نيبت دقف .ًادج ةماه
 تاعومجملا لافطأ ءاكذ تاجرد طسوتم نع ةجرد Yo لدعمب دادزأ دق

 دايدزالا اذه رمتسا دقو ءةبرجتلا نم نييلوألا نيتنسلا لالخ كلذو «ةطباضلا

 طسوتم نأ Ladd نّيبتو .ةبرجتلا ءاهتنا تقو «فصنلاو ةسماخلا نس ىتح
 طسوتم نع ةجرد Sipe 8٠ ديزي ةيبيرجتلا ةعومجملا لافطأ ءاكذ تاجرد

 . مهتاهمأ ءاكذ تاجرد

 ثرإلا نإ ؟ةثارولا مأ ةئيبلا .ءاكذلا ديدحت fa AST (gel هدعبو
 لماوعلا نأ اك ماكنا تارابتخا ىلع opal ءادأ يف كش الو رثؤي يجولويبلا
 ei اسال ةفرعملا نأ ودبيو ىادألا اذه 3 Lal 3 دو ةيئيبلا تاريثملاو

 وأ ملعملا فقوم وه ام نكلو « مساح فقوم ذاا نم est y ىدصلا اذہس

gall؟ةلأسملا هذه نم  . 

 نيب رمتسم لعافت ةجيتن ءاكذلا نأ «ةيبرتلاو سفنلا ءالع مظعم ىري
 ىصقألا نيّدحلا ددحت دق ةثارولا نأ اهدافم ةركف نولبقيو .ةثارولاو ةئيبلا

Golsنأ نكمي يتلا تاجردلل  patرابتخا ىلع هئادأ ةجيتن درفلا اهيلع  
 ,Hunit ىدملا اذه نمض ًايسيئر ًارود ةيئيبلا لماوعلا بعلت نيح يف .ءاكذلل

Cronbach, 1969)لمعي نأو ««ًايثيب» نوكي نأ يبرملا ىلع بجي كلذل 1969,  
 كلذو «ةيميلعتلا عاضوألا طورش نيسحت لالخ نم ملعتلا نيسحت ىلع
 قيقحت نم ملعتم لك نكمت يتلا ةبسانملا ملعتلا تايجيتارتسا مادختساب
 . ىوصقلا هتاناكمأ

 ةيصخشلا تامس ضعبو ليصحتلاب ءاكذلا ةقالع
 «ليصحتلاك «ىرخألا ميهافملا ضعبو ءاكذلا نيب ةقالعلا ةعيبط ةفرعم ودبت
 هذه هنكمت ثيح ملعملل ةبسنلاب ةيلمع ةيمهأ تاذ .ةيصخشلا تامسو
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 دق يذلا رمألا .هبالط ىدل ةيكولسلا LUV ضعبب ىبسنلا ؤبنتلا نم ةفرعملا

 .مهعم هرود ءادأ J ةيلاعفو ةءافك رثكأ هلعجي

 هتميق غلبت «تباث هبش يباجيا طابترا دوجو ىلإ ًامومع تاساردلا ريشت

 ,Bloom, 1968; Gage et Berliner) ليصحتلاو ءاكذلا نيب ٠,٠۰ ىلاوح

Hamachek, 1979)لع ,1979:  Obءًأريصق سيل نمز ذنم ةدئاسلا راكفألا  

 ةيستكم لماوعب ددحم ليصحتلا oly ‹ةيرطف لماوعب ددحم ءاكذلا نأ ىلإ ريشت

 وأ ةشهد af طابترالا اذه ريشسي ال دقو .لاّعفلا يسردملا ملعتلا قيرط نع

 ضعب ريبك دح ىلإ هباشت ءاكذلا تارابتخا تانومضم ضعب OY «بارغتسا

 تانومضملا هذه Glad امدنع ةصاخبو «ليصحتلا تارابتخا تانومضم

 هتايوتسمم يسردملا ملعتلا اهززعي يتلا تاردقلاو تاراهملا طامنأ ضعبب

 ةسارد ىلإ «جيك راشأ دقو .ةيلالدتسالا ةردقلاو ةيظفللا ةردقلاك ,ةفلتخملا

(Kelly) Jsغلبي ءاكذلل نيرابتخا تانومضم نيب لخادتلا نأ اهيف نيب يتلا  

 تارابتخا نيبو «/47 «ةءارقلا تارابتخاو ءاكذلا تارابتخا نيبو 6/40

 ىلع لديف «ءىش ىلع اذه do نإو ./98 تايضايرلا تارابتخاو ءاكذلا
 ضعب ىلع اهديكأت ىلعو «ةيفاقثلا ةهجولا نم ءاكذلا تارابتخا زّيمت ىدم
 .ىرخأ نود لماوعلا وأ تاردقلا

Lal che,وأ لماوعلا ضعبب طابترالا ىلإ عزنت ءاكذلا تاجرد نأ  

 دقو .ليصحتلاب اهطابترا نم فعضأ رح ىلع نكاو «ىرخألا تامسلا

 ءءاكذلا نم عفترملا ىوتسملا يوذ بالطلا ن نأ ىلإ ًامومع ثوحبلا تراشأ

 كولسلاو .فيكتلاو «ماظنلا ةعاطإو «ةدايقلاو «نواعتلاو «ةّيبعشلاب نومستي

 ؛ةيلالقتسالاو «ةددعتملا لويملاو «حرملاو «ةدئاسلا ةيعامتجالا ريياعملا ءوض يف

 ةيعفادلا نم عفترم ىوتسمب نومستي امك coll ريدقتو ءيلاعفنالا نازتالاو

 ؛؟51١لال lash دبع) .قلقلاو رتوتلا نم ضفخنم ىوتسميو ؛حومطلاو

 . ,Terman, 1959; Clark) 1965( )¥۱4۷ »اوشن

 ةفسلفب قلعتت تابوعص ةهجاومب ye ءاكذلا تارابتخا تأدب
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 تايالولا ضعب تعنم دقو «(امااه», 1965) سرادملا يف اهمادختسا
 دوعي دقو ءالعف سرادم يف ةيعامجلا ءاكذلا تارابتخا مادختسا ةيكيرمألا
 ال ىاكذلا تاجردل نيملعلا ضعب مهف وأ ريسفت ءوس ىلإ هرهوج يف كلذ
 ىدل ءاكذلا «تابث» ةركف دوست تلاز ام ثيح «ابهتاذ ءاكذلا تارابتخا ىلإ
 مهئاكذ تاجرد ةفرعم ىلع ًادامتعا مهبالط ليصحت تايوتسمب نوأبنتيف ؛ءالؤه
 ةيميلعتلا طورشلا نيسحت ةلأسم نيلمهم .ساسألا اذه ىلع مهوفئصيو .طقف
 دق يذلا رمألا ,تايوتسملا هذه عفر يف ةرثؤملا ةيئيبلا لماوعلا ىلع دامتعالاب
 ثيح Self - fulfilling prophecy» «اهتاذ ققحت ةءوبن» ىمسي ام هنع مجني
 دحأ عنتقا اذإف .هئبنت قيقحت يف ةدعاسم لماوعك هتاعقوتو ملعملا تاعانق لمعت
 ماهملا ضعب يف حاجنلا هلوخت ال هبالط دحأ ءاكذ تاجرد نأب نيملعملا

cdo llكلذك هنأ ىلع بلاطلا اذه لماعيسف  SSهسفن بلاطلا عنتقيسو  
 .العف لشفيسو «ةعانقلا old اقبط كلسيسو «هتردق مدعب

lesطابترا دوجو ةلاحتسا هرابتعا يف عضي نأ ءددصلا اذه يف ملعملا  
 نم ريثكلا دوجو ىلإ ريشت اهعيمج لئالدلاف «ليصحتلاو ءاكذلا نيب مات
 ريغ ملعتملل يليصحتلا ىوتسملا ديدحت يف لخدتت يتلا ىرخألا تاريغتملا
 ءدرفلا تاناكمإل نكمملا Gall ىلإ هتالاح لضفأ يف ءاكذلا ريشي دق ءءاكذلا
 .ال مأ تاناكمإلا هذه ققحيس درفلا اذه ناك اذإ le ًاقالطا ءىبني ال هنأ الإ
 يسردملا دادعتسالا رابتخا تاجرد نأ Vly» (Wallach, 1979) نيب دقو

 ىوتسمب pA ةحلاص ريغ .ءاكذلا تاجردب يوقو يباجيا وحن ىلع ةطبترملا
 مهتالدعمب pa ةحلاص ريغو «مولعلاو نونفلا يف تاعماجلا بالط ليصحت
 يف نيقوفتملا بالطلا ءاكذ تاجرد طسوتم نأ ًاضيأ شالاو نيب امك «ةيمكارتلا
 بالطلا ءاكذ طسوتم نع Ue ةبسنب ديزي ءايميكلاو تايضايرلا يلاجم
 .نيلاجملا نيذه يف نييداعلا

 ةعونتملاو ةديدعلا لماوعلا نم طقن ًادحاو ًالماع ءاكذلا تاجرد لكشت
 لماوعلا نم ديدعلا كانه ذإ oa ةلماكتملا ةدحاولا ةينبلا يف رثؤت يتلا
 موهفمو «ميقلاو whales «لويملاو .تامامتهالاو . عفاودلاك .ىرحخألا

 ليفي



 ءاهريوطتو ةيلقعلا ةردقلا فيظوت يف رثؤت يتلا «ةرفاوتلا صرفلاو «تاذلا
 لماوعلا ةيمهأب ملعملا ناميا نإ .اهسيقت نأ ءاكذلا تارابتخال نكمي ال يتلاو

 هترباثمو «يوقلا هميمصتو «درفلل ةيلقعلا ةردقلا ريوطت يف اهرثأو ةيئيبلا
 مدع ضعبلل ىءارتي دق يتلا بويعلا نم ريثكلا حححصت نأ نكي .ةداجلا
 رثكأ نم «يراكتبالا ريكفتلا تاردق ٌلعلو .اهحيحصت ةلاحتسا وأ ةيناكما
 ,ملعتملا دنع يراكتبالا يليصحتلا كولسلا ديدحت يف ةيمهأ ةيلقعلا تاردقلا

 هسايق نكي فيكو ؟راكتبالا وه اف .ةيديلقتلا ءاكذلا تارابتخا Gog يتلاو

 . ؟هزيزعتو

 : راكتبالا موهفم

 نم ًاريبك ًامامتها ءةيضاملا نيرشعلا تاونسلا يف ءراكتبالا لاجم يقل

 ثوحب تلوانت ثيح .سفنلا ملعو ةيبرتلا ناديم يف نيثحابلاو ءاهلعلا
 . هنيوكت يف لخدتت يلا ةفلتخم لا لماوعلاو هومنو راكتبالا ةعيبط ةديدع تاساردو

Gullyةيفيكو بابسأ ىلع فوقولا وه «ثوحبلا هذه نبي يذلا يسيئرلا  
 مهتاكاردا ميظنت بيلاسأو مهريكفت قرط ثيح نم دارفألا ضعب «فالتخا»
 ىتلا دويقلا نم ررحتلا ةرورض نوثحابلا كردأ دقف .اهذيفنتو اهطيطختو

 ةعبشم تارابتخالا هذه OY ءهتارابتخاو ءاكذلل ةبوسنملا LAV اهضرفت
 ىلع ةردقلاو «ةيناكملاو ةيددعلاو ةيظفللا ةردقلاك «ةنيعم ةيلقع لماوعن

 ةلاصألاك ىرخأ ةيلقع تاردق fae نيح يف .تاقالعلا كاردإو لالدتسالا

 تاردق ىهو .تالكشملل ةيساسحلاو ةيئاقلتلا ةنورملاو ةيركفلا ةقالطلاو

 ضعببو يراكتبالاو يليصحتلا جتانلاب اهطابتراو اهدوجو ةديدع ثوحب تتبثأ
 . ؟راكتبالا وه ايف .نيدشارلاو نيقهارملاو لافطألا دنع ةيصخشلا تامس

 عاونأ نم عون راكتبالا Ob نيثحابلاو ءاملعلا فارتعا نم مغرلا ىلع
 نم مهنمف .هديدحتو هتحلاعم قرط يف اوفلتخا eel الإ ءدرفلل لمعلا طاشنلا

 Wallas, 1926; Maslow, 1968; \4VV ءرافغلا دبع)(ةيلمعكو راكتبالا لوانت

ols (Mackinnon, 1970,ةلكشملاب ساسحإلاب ًامومع أدبت ةددعتم لحارم  

 ,Rogers) يراكتبالا جتانلاب راكتبالا ددح نم مهنمو . لحلا «قارشإب» يهتنتو
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Fromm, 1959; Stein, 1968)مدعو ةردنلاو ةدحلاب فصتي يذلا 1954;  

 نم راكتبالا اولوانت نيذلا ءالعلا نم ددع كانهو .ةيعامتجالا ةميقلاو عويشلا

 ,Gulford) 1967; هنيوكت d لخدتت يتلا ةيلقعلا ريغو ةيلقعلا لماوعلا لالخ

Torrance, 1970)؛۹۹۷۷ .ءرافغلا دبع ء۱۹۷۰ هللا ريخ)  

۷( . 
 «يناوشن

kyنم ربحألا هاجتالا ناك  palراكتبالا موهفم تلوانت يتلا تاهاجتالا  
 يتلا ةيلقعلا تاردقلا نم ًاددع اوددح دق هاجتالا اذه باحصأ OF ءهديدحتو

jessةطيترملا ةيلقعلا ريغ تامسلا نم ًاددعو , يراكتبالا ريكفتلا نيوكت يف  

 ريكفتلا ىلع ةردقلا يوذ دارفألا ىلع فرعتلا نكمي ثيحب «تاردقلا هذه

 ىلع ملعملا دعاسي يذلا رمألا ءال مأ ًايراكتبا ًاجاتن اوققح ءاوس يراكتبالا
 .اهريوطتو اهتياعر ىلع لمعيف «ةيراكتبالا تاقاطلا يوذ نيملعتملا فاشتكا

 ةيلقعلا تاردقلا ديدحت اولواح نيذلا ءالعلا دئار دروفليج ربتعي
 نأ ىريو Divergent Thinking» قلطنملا ريكفتلاب هيمسي ام ءوض يف ةيراكتبالا

 .ةطيسبلا ةيلقعلا تاردقلا نم ددع نم ةفلؤم تانيوكت وأ تاميظنت راكتبالا
 :تاردقلا هذه مهأ نمو .راكتبالا Sle فالتخاب فلتختو

 ددع ريكأ جاتنا ةعرس ىلع ةردقلا يهو Word fluency : ةيظفللا ةقالطلا - ١

 يهتنت وأ نيعم فرحب fas ols cigs ًاطورش يفوتست يلا تاملكلا نم

 . خلا . . .نيعم فرحب

 ربكأ جاتنا ةعرس ىلع ةردقلا يهو ان01 fluency :ةي ب il ةقالطلا -
 فقومي طبترت راكفألا نم نيعم عون ىلإ يمتنت يتلا راكفألا نم نكم ددع
 .فقوملا اذه اهددحم ةنيعم by + denis) ‹ نعم

 ةعرس ىلع ةردقلا ىهو Spontaneous Flexibility» : ةيئاقلتلا ةنورملا ۳

 .نيعم فقومب طبترت NGM نم Wee عاونأ ىلإ يمتنت راكفأ جاتنإ
 ًاطورش يفوتست راكفأ ةعرس ىلع ةردقلا يهو Originality» :ةلاصألا 4

 وأ «ةيئاصحإلا ةهجولا نم ةردنلا وأ ةدحلاك .نيعم فقوم يف ةنيعم
 , Remote Associations ريثلا فقوملا نع ةديعبلاو ةرشابملا ريغ راكفألا
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 نطاوم ىلع ةردقلا يمر :Problem Sensitivity تالكشملاب ةيساسحلا ©

 ۰ .ريثلا فقوملا يف تاوجفلا وأ صقنلا وأ فعضلا

 تاردق طابترا ىلإ VAY «يناوشن) ةديدع ثوحب تراشأ دقو اذه
 ديكأتو .يتاذلا ءافتكالاك «ةيصخشلا تامس نم ددعب يراكتبالا ريكفتلا
 ركفلا يف لالقتسالاو سفنلا ىلع دامتعالاو «قاشلا لمعلاو «ةرباملاو «تاذلا
 ريكفتلا ىلع ةردقلا اذ pill تاساردلا ةعومجم تروص دقو .لمعلاو
 عيرس «حرملاو مالكلا ريثك «حرم لفط» :يلاتلا وحنلا ىلع .يراكتبالا

 «هتاقادص ءاشنا يف عرسيو سانلا ىلع لبقي «ةنورملا هطاشن ىلع ودبت ةتكنلا

 ةرطيسلا نيرخآلا ىلع بعصي رطيسم لفط «ةيعامتجالا هتاقالع يف حجنيو
 «عفترم لامآ ىوتسم هيدلو هسفن ىلع دمتعي «مظن نم عبتي امل هعاضخإو هيلع
 نيب فرعي داج 6 Sd لفط وهو .تاذلا لايح يباجيا هموهفمو هتاذ ردقب

alودبي ام مغر راكفألا هذه نكلو «راكفأ نم هيدل ام ةبارغ ىدمو مجحب  
 يتلا ةعومجملا ططخ تضرعت ام اذإو «ةحلاص راكفأ يهف «ةبارغ نم اهيلع

 ىلإ لوصولا يف مهعرسأو ةردق لافطألا رثكأ وهف «تابوعص ىلإ اهعم لمعي
 [last ۳٠٣۰۱۹۷۷(. مالسلا دبع) .تابوعصلا هذه لولح

 يف ىدبتت يتلا ةيكولسلا طامنألا نم ةعومجم «ركتبملا لفطلا ةروص رفوت
 نأ ملعملل نكميو «يراكتبالا دادعتسالا يوذ نيملعتملاو لافطألا كولس
 هذيمالت ىلع فرعتلا يف هدعاستف weal ةفرغ يف طافألا هذه ظحالي
 ديدعلاف «ةيوبرتلا ةهجولا نم ةماه ةلأسملا هذه ودبتو ..مهتياعرو نيركتبملا
 طامنأ ضعب نورسفيو «ركتبملا لفطلا ةعيبط مهف يف نوئطخي نيملعملا نم

 يسردملا ماظنلا يّدحتو «فصلا ةفرغ يف ئضوفلا ةراثإ ىلإ ةعزنلاب هكولس
 لوحتو .يراكتبالا هومن قوعت dele ةقيرطب هتلماعم ىلإ يدؤي ام «مئاقلا

 . ةيديلقت ريغ ةيلقع تاناكمإ نم هيدل رفاوتي ام ريثكلا قيقحت نود

N 

 راكتبالا سايق
 ىتلا كلت نم ًاديقعت رثكأ تابوعص راكتبالا سايق ةيلمع هجاوت

 ام ديدحت يف نيثحابلاو ءاملعلا فالتخال كلذو «ءاكذلا سايق Ghee اههجاوت

 له



 ىمسي ام سايق لواحن راكتبالا تارابتخاف .يراكتبا ريغ وه امو يراكتبا وه
 يف Glas ةعونتم ةيلقع ةيلمع وهو !Divergent Thinking jill» ريكفتلاب

 ,ةفولأملاو ةيديلقتلا ريكفتلا قرط نع دعتبتو .ةبعشتمو ةددعتم تاهاجتا

 ةصاخبو ءام عضو اهيلع يوطني يتلا ةلكشملل ةنكمملا لولحلا نع ثحبلل

 تارابتخا سيقت نيح يف ؛ةلكشملا هذه حيحص لح نم رثكأ رفاوت ىدل

 ديدحت ةيلمع وهو Convergent Thinking ددحملا ريكفتلاب ىمسي ام ءاكذلا

 نيليدب نيب ةداع تاباجتسالا رصحنت ثيح coe فده وحن ريكفتلا هاجتا

 ةعيبط ةيلاتلا ةلثمألا حضوت امبرو !Lt مأ حصلا امه ءامل ثلاث ال

 :راكتبالا تارابتخا

 . ؟«لصف» ةملكل يناعملا نم نكمت ate ربكأ ركذا ١

 ءزج «يساردلا لصفلا :اهنم يناعملا نم ًاددع ةملكلا هذه لمحت

 طغ .ةيضق يف مكحلا «لمعلا نم درطلا «ةيحرسم نم ءزج «باتك نم
 .خلا . . .ةنسلا لوصف دحأ .نيعم يكولس

 ةقالطلا» ىلإ ددم نمز يف درفلا boy يتلا .يناعملا ددع ريشي

 ىلإ ثودحلا ةردان وأ USO ريغ Gol ريشت نيح يف «ةيركفلا

 .«ةلاصألا»

 ١ ديمرقلا بلاقل ةعونتملا تالامعتسالا نم نكح ددع ربكأ ركذأ :

 ,ديمرقلا بلاق مدختسي دق  LYءنزولاو «ةثفدتلا دقاومو

 .خلا . . .ةنيزلاو «بابلا تيبثتو
 «ةيئاقلتلا ةنورملا» ىلإ تالامعتسالا عونت ريشي  (oyهذه ةردن ريشت

 «ةلاصألا» ىلإ تالامعتسالا .

 ؟ماعطلا ىلإ ةجاحلا نود شيعي نأ ٍناسنإلا عاطتسا ول ثدحي اذام .
 اددع فقوملا اذه لمحي  Ledةجاحلا مدع» اهنم تاباجتسالا نم

 ديلا ةدايز ءاهعيمج ةينيومتلا داوملا عيب تالحمو معاطملاو خباطملا ىلإ
 ءاغلإ «ىمضملا زاهجلا ضارمأ ءابطأو نانسألا ءابطأ صقن ءةلماعلا

  oleخلا . . .نيومتلا ۰
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 ةقالطلا» ىلإ ًارشابم ًاطابترا فقوملاب ةطبترملا راكفألا ددع ريشي

 ىلإ رشابم ريغ ًاطابترا فهوملاب ةطبترملا راكفألا ريشت نيح يف «ةيركفلا
 . «ةلاصألا»

 لماع يف كرتشت ءاهعيمج راكتبالا تارابتخا نأ قبس امم حضتي

 رهظت ثيحب «فولألا ريغو ديرفلا ءيشلا نع ثحبلا وه «دحاو

 . هريكفت قرط يف هريغ نع هنيابت ىدمو درفلا «ةلاصأ»
 راكتبالاو ءاكذلا

 نكي يتلا ةيلقعلا لماوعلا ضعب ءوض يف راكتبالا نع ثيدحلا نإ
 نيثحابلا ضعبب gil ءةيئاقلتلا ةنورملاو ةيركفلا ةقالطلاو ةلاصألاك ءاهسايق
 ae ةصاخلا تارابتخالا اهسيقت اك راكتبالاو ءاكذلا نيب ةقالعلا ةسارد ىلإ
 نم نيعونلا نيذه نيب ةيباجيا ةقالع دوجو «ًامومع تاساردلا جئاتن تنيب دقو
 نأ نيبت ثيح ,Wallach, 1977; Torrance, 1975; Andraus) 1975) ريكفتلا

 ىوتسم كالتما ىلإ نوعزني «راكتبالا ثيح نم ةعفترملا ةردقلا يوذ دارفألا

 ءاكذلا نم ًانيعم ىوتسم نأ ينعي اذهو ءءاكذلا ثيح نم طسوتملا قوف
 ةردقلا يوذ دارفألا نأ ىلإ ثوحبلا جئاتن تراشأ امك «راکتبالل يرورض

 ىلع ةردقلا ثيح نم ريبك وحن ىلع نونيابتي ءءاكذلا ثيح نم ةعفترملا
 ةعفترملاو ةضفخنملا تايوتسملا نيب ةردقلا هذه ىدم حوارتي ثيحب «راكتبالا

 ىلإ نوعزنيف ءءاكذلا ثيح نم ةضفخنملا ةردقلا ووذ دارفألا امأ «راكتبالل
 ةميق Ob .ًامومع لوقلا نكميو «راكتبالا ثيح نم ةضفخنم تاردق كالتما
 . ىوتسم دعب ديدش وحن ىلع ضفخنت راكتبالاو ءاكذلا نيب طابترالا لماعم

 تاجرد عافترا نأ ينعي اذهو «ةجرد ١١١ ىلاوح غلبي ءاكذلا نم نيعم

 تاجرد يف ple عافترا ةرورضلاب هقفاري ال .ىوتسملا اذه قوف ءاكذلا

 1 1 1 .راكتبالا

 :يراكتبالا طاشنلا عيجشت قرط ضعب

 نم هنكمت ةنيعم ةقاط درف لك ىدل Ob ةلئاقلا ولسام ةملسمب انذخأ اذإ

 ةقاطلا هذه ريرحت ةيبرتلا ةمهم ودغتسف «يراكتبالا ريبعتلا نم نيعم ىوتسم
 ملعملاو «ماع لكشب يسردملا خانملا ناك ايرو ءاهعيجشتو Shai ةدوجوملا
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 .نييراكتبالا طاشنلاو ريكفتلا عجشت يتلا رصانعلا pal نم «صاخ لكشب
letsضعب يلي  ole illلاجملا اذه يف 5 دملا دعاست يتلا : 

 :اهناسحتساو ةفولأملا ريغ تاطاشنلا لّيقت - ١

 ,«فولأملا ريغ» وأ «ديدحلا» جاتنإ ىلع ًاساسأ دمتعي راكتبالا نأ | انيأر
 «ةفلتخملا» مهتاطاشن و ee نع حاصفإلا يف ةداع بالطلا ضعب ددرتيو

pen,ةضفخنملا تاجردلا وأ ةيرخسلا وأ ذبنلا نم ًافوخ كلذو «ةيديلقتلا . 

 «ةديرفلا تاجاتتلاو تاعارتخالا ززعيو لبقتي نأ ملعملا ىلع بجي اذل
 ثوحبلا ةباتكو تالكشملا لحو ءايشألا ةجلاعم يف ةفولألا ريغ بيلاسألاو
 cool ةلاح نم صالخلا ىلع arth دعاسي ام خلا . . . براجتلا ءارجاو
 .«فلتخملا» وأ «ديدجلا» نع ريبعتلا (ةرطاخمب» مايقلا ىلع مهعجشيو

 «فلتخملا» وأ «ديدجلا» اهيف نوكي يتلا !OYE نم ديدعلا ًاعبط كانه
 ةحلاعملا كلت نأ ينعي ال «فلتغم» وحن لع ءايشألا ةحلاعم oF «بسانم ريغ
 ةيساسألا صئاصخلا ضعبب هبالط دوزي نأ ملعملا ىلع بجي an ئاد ةيسانم
 يتلا ةبسانملا «تازيزعتلا» مدختسي نأو ‹ يراكتبالا طاشنلا و دهحلا زيمت يتلا

 , طاشنلا اذه لثم ةسرامم de مهنحت

 لاثتمالا مدع رهاظم ضعب لبقت - ۲
 دعاوقلل يلكلا عوضخلا مدع ىلإ مهتعيبطب بالطلا نم ددع عزني

 ثوحب ريشتو .اهجراخ وأ ةسردملا لخاد ءاوس .ةدئاسلا مظنلاو ريياعملاو
causeيتلا تامسلا ىدحإ يه «ةعزنلا هذه نأ ىلإ  SFيوذ بالطلا  

 . .عافدنالاو ةرطاخملا ىلإ ليملاو CMS .يراكتبالا ريكفتلا ىلع ةردقلا
 بالطلا وحن ةّيبلس تاهاجتا نيوكت ىلإ ةداع نيملعملا ضعب ليو .خلا
 ماتلا عوضمخلا er Ae يف نوضرتفيو تافصلا هذه لثمب نوعتمتي نيذلا
 قوعت ةقلطملا «ةعاطلا» بلط نإ . يس يسردملا ماظنلل ةصاخبو ءريياعملاو دعاوقلل
 وأ يراكتبالا دهجلا ريوطت نود لوحتو ,ةيراكتبالا بالطلا تاناكما روطت
 ةيوبرتلا هتاناكما روطي يذلا ملعملا نأ «سناروت ىريو a ةيصخشلا
 يف مهاسي يذلا رمألا «هبالط وحن els ًاهاجتا نّوكي نأ نكمي .ةصاخلا
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 ال دق .فرطتملا يحماستلا خانملا نأ ديب .اهزيزعتو ةيراكتبالا مهتاقاط ريرحت

 يدييقتلا خانلا لثم كلذ يف هلثم :راكتبالا ميجشتل ةيدجم ةقيرط نوكي

 . فرطخملا

 دنع يراكتبالا جاتنإلا زيزعتل خانم لضفأ ن سناروت نيب دقو

 دودحلاو نيملعملا تاعقوت بالطلا ءالؤه هيف فرعي 3 خانملا وه «بالطلا

 هبالط هيجوتب موقي نأ ملعملا ىلع بجي اذل .انمض اولمعي نأ بجي يتلا
 بجي يتلا ةحضاولا رطألا ضعب ديدحتبو «مه هتاعقوت حاضيإبو «رارمتساب

 .اهالخ نم ارلمعي نأ

 ةقلطنملا ةلئسألا عيجشت  ح

 ىلع بالطلا عيجشتو .هلصأ يف قلطنم ريكفت «يراكتبالا ريكفتلا نإ
 يمني «ديدج وه ام ىلإ «فورعم وه امم قلطنت يتلا ةبعشتملا ةلئسألا ةراثإ
 نم عونلا اذه نيبت يتلا ةلثمألا ضعب يلي ايفو .مهدنع يراكتبالا ريكفتلا
 : ةلئسألا

  ja؟ءايشألا وأ ميهافملا فينصتل ىرخأ قرط كانه .

 . ؟لحلل ةرفاوتملا لئادبلا يه ام ۲

 ٣ - ؟ىرخأ ةقيرطب هتاذ لحلا ىلإ لوصولا نكمي له .
 ٤ - ؟ةيسكع ةجيتن ىلإ ةسكاعم ةقيرط مادختسا يدؤي له .

 . ؟ىرخأ ةقيرطب ءايشألا فيلأت نكي له

 : ةيسردملا تابجاولا ديدحتو تازيزعتلا مادختسا يف ةنورملا د

 عالطتسالا بحو راكتبالا جدت نم هنكمي ًازكرم ملعملا لتحي

 تامسلا هذه رهاظم ززعي نأ عيطتسي ثيحب «.سفنلاب ةقثلاو لالقتسالاو

 ءانثلا تاملكو هيجوتلا مادختساب كلذو «بالطلا ضعب دنع ىدبتت امدنع

 وحن ىلع ةيسردملا تابجاولا ليدعت ملعملا عيطتسي امك .عيجشتلا تاماستباو

 ريغسي ثيحب «بالطلا دنع رجضلا وأ مأسلا رهاظم ضعب ىدبتت امدنع « عساو

 ريبعتلا ودغي امك ءةيلاعف رثكأ ملعتلا ةيعفاد ودغتف .مهويمو مهتامامتها

ereروهظلا ىلإ ًاعوزن رثكأ . 



 هصالخ

 ,ةيساسألا تاردقلا ضعبب هديدحت ىلع ءاكذلا تافيرعت مظعم قفتت

 تالكشملا لح ىلع ةردقلاو ملعتلا ىلع ةردقلاو درجملا ريكفتلا ىلع ةردقلاك

 ماع لماعب one يلقع طاشن ءاكذلا نأ نامريبس ىريو .فيكتلا ىلع ةردقلاو

 ةلقتسم ةيلوأ ةيلقع تاردق هنأ نوتسروت ىري نيح يف «ةصاخ لماوعو
 (CV نم فلأتتو «داعبألا ةيثالث ةدقعم ةينب هضرتفيف ذروفليج Ll .ةددعتمو

 . ةلقتسم ةردق

 ةيساسأ تاردق ىلع اهمظعم دكؤي «ةعونتم تارابتخاب ءاكذلا ساقي

 تادادعتسالا تارابتخا امأ .تالكشملا لحو ةمكاحملاو لالدتسالاك .ةماع

 .باسحلاو ةباتكلاو ةءارقلا ملعتل دادعتسالاك «ةيمومع لقأ تاردق سيقتف

 .يعيبطلا عزوتلا نحلم بسح سانلا نيب ءاكذلا تاجرد عزوتت

buysهردق  (Veh)هردق يرايعم فارحناو .هجرد  (VO)رشتو .ةجرد  

 ةصاخبو pal ةضرع «ءاكذلا تارابتخاب ساقي امك .ءاكذلا نأ ىلإ لئالدلا

 كلذ دعب يبسلا تابثلاب ذخأي مث ءرمعلا نم ىلوألا سمخلا تاونسلا يف

 .ةرشع ةيناثلا دعب تابثلل ىوتسم ىصقأ غلبي ثيح

 ةينارولا لماوعلا يه ‹لماوعلا نم نیتعومج لعاقت ةجيتن ءاكذلا ددح

 ءةيثارولا لماوعلا رود ةيمهأ ديكأت ىلإ نيثحابلا ضعب عزنيو . ةيئيبلا لماوعلاو

 حضاولا نمو .ةيئيبلا لماوعلا رود Gal ast ىلإ رخآلا ضعبلا عزني نيح يف
 . يوبرتلا لمعلل ةبسنلاب ةيمهأ رثكأ وه ,ريخألا هاجتالا نأ
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 هتميق غلبت تباث هبش يباجيا طابترا دوجو ىلإ ًامومع تاساردلا ريشت
 طابترا ىلإ تاساردلا ضعب رشت امك «ليصحتلاو ءاكذلا نيب )٠,٠٠١( يلاوح

 ماظنلا ةعاطإو ةدايقلاو نواعتلاو ةيبعشلاك < ةيصخشلا تامس ضعس ءاكذلا

 . تاذلاب ةقثلاو ةيلالقتسالاو فيكتلاو

 ببسب «ةضراعملا ضعب سرادملا يف ءاكذلا تارابتخا مادختسا هجاوي

 ديحو كحمك اهمادختسا ىلإ مهتعزنو ءاهجئاتنل نيملعملا ضعب ريسفت ءوس
 يف ايبلس رثؤي دق يذلا رمألا ءاهعيمج هتردقو بلاطلا ةيصخش ىلع مكحلل

 . ليصحتلاو يفصلا لعافتلا ةيلمع

 ءاكذلا تارابتخا لفغت ىتلا ةيلقعلا تاطاشنلا ضعب ىلإ راكتبالا ريشي

 ةيساسحلاو ةيئاقلتلا ةنورملاو ةيركفلا ةقالطلاو ةلاصألاك ءاهسايق ةيديلقتلا
 «تاردقلا هذه سايقل تارابتخالا نم ًاددع نوثحابلا روط دقو .تالكشملل
 ةيصخشلا تامس ضعبو زاجنإلا ةيعفادو ليصحتلاو ءاكذلاب طبترت اهنأ نيبتو

 . ضومغلا لمحتو ةأدابملاو يعامتجالا فيكتلاو ةيلالقتسالاو حرملاك

 لبقتب كلذو «يراكتبالا ريكفتلا ىلع ذيمالتلا عيجشتب نوبرملا حصنيو

 مادختسا يف ةنورملاو .قلطدملا ريكفتلا ,alent ءةفولألا ريغ تاطاشنلا

 . ةيسردملا تابجاولا ديدحتو تازيزعتلا



 = كلا

 ينالخألاو يسفنلاو يوغللاو
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 .يسفنلا ومنلا

 .نوسكيرا دنع يسفنلا ومثلا لحارم

 .تسرهجيفاه دنع ومنلا بلاطم جذومن

 .يحصلا يسفنلا ومنلاو ةسردملا

 . يقالخألا ومدلا

 . جريلك دنع يقالخألا yo لحارم

 .يفرعملا ومتلاو يقالخألا ومنلا

 . يسردملا ميلعتلاو يقالخألا ومنلا
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 ةفرعم نأ هدافم سفنلا ملعو ةيبرتلا ن ناديم يف نيلماعلا نيب داقتعا دوسي
 ملعتملا كولس مهف لماوع نم اماه لماع لكشت ةيساسألا ومنلا ميهافم ضعب
 ىدقعم ىعسم ةيملعتلا - ةيميلعتلا ةيلمعلا نأل ,ةفلتخملا ةيوبرتلا عاضوألا يف
 !grt ومنلا تايلمعب طبتري فيكو «ملعتلا wit فيك ةفرعم بلطتي

 ةيلمع ميظنت نم نيبرملا نكي .ةفرعملا هذه ىلع فوقولاو .يرعملاو يسفنلاو
 ةّيحص ةيصخش ريوطت ىلع لمعيو يرسلا رمنلا ززعي وحن لع مينا
 . ةلماكتم

 تاريغتلا ةفاك ىلإ ريشيو « ملعتل ملعتلاو جضنلا نم ةدقعم ةكبش ومنلا لثمي
 لوانتت يتلا تاريغتلا لعلو نا نيده لعامت نع مجنن يتلا ةيكولسلا

wl tlةقيثولا ةقالعلا تاذ تاريخا مه أ نم ةيسقنلاو ةيوغللاو ةيفرعملا  
 ةّيميلعتلا هتمهم ءادأ نم هگو اهعيط لع ملعل فوقوو ly ةيبرتلاب

 . ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلاب اهتقالعو يسفنلاو

 spell ةسارد قرط

 ليجستو ةظحالم ىلع تلخ ةديدع تاونسل ومنلا سفن ءاملع دكا

 .دشرلا es ة ةركبملا ةلوفطلا نم 0 هريياعم فاشتكال ةملتخملا ! ومنلا رهاظم

 يسفنلاو يوغللاو يكرحلا ومنلا ريياعم نيبت سيياقملاو لوادحلا نم ددع رهظو
dllsاذإ ام فرعتلل اهيلإ عوجرلا نكمي يتلاو « يعامتجالاو يقالخألاو  

 . (ةذاش» مأ «ةيوس» ةيكولسلا | طاغألا ضعب تناك
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 اوحبصأو «ةقيرطلا هذه نع نورصاعملا ومنلا سفن ede لوحت دقو
 ضعب اوعضخأف ءومنلل ةيكولسلا رهاوظلا لسلست فصوب ًامامتها لقأ
 دقو .هيف ةرثؤملا تاريغتلا ةسارد Gop يبيرجتلا qe ومنلا تايلمع
 ليكشتو ءةغللا باستكاو «يفرعملا ومنلا تالكشم ىلع يساسأ JRE اوزكر
 تالكشملا نم ديدعلاو ءةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف ةراثإلاو ,هابتنالاو .كولسلا

 NAVE) «ریامزولکو نيودوج) ملعتلاب ةقيثولا ةقالعلا تاذ ىرحألا

 قرطلاو ةيطابترالا قرطلا تالكشملا هذه مظعم ةسارد يف تمدختسا
 -Lon ةيلوط ةساردب مايقلا ىلإ ثحابلا اجلي قرطلا هذه ءوض Gy «ةيبيرجتلا

gitudinal studyةيضرع ةسارد وأ  «Cross - sectional studyةساردلا ىفف  
 Ghat زواجتت ةليوط ةينمز ةرتفل دارفألا نم ةعومجم ثحابلا عباتي ةيلوطلا
 «دارفألا ءالؤه ىلع أرطت ىتلا ةيكولسلا تاريغتلا ىلع فوقولل «تاونس رشعلا
 نم عونلا اذه رفوي .ةددحم ةينمز تارتف لالخ ةداع تاريغتلا هذه سايق متيو
 «ةليوط ةينمز ةرتف يف مهسفنأ دارفألا لوانتي هنأل .ةقيقد تامولعم تاسادلا

 .لاملاو دهحلا نم ريثكلا بلطتي هنأ الإ

 ةيرمع لحارم يف دارفألا نم تاعومجم لوانتتف .ةّيضرعلا تاساردلا امأ

dikeقورفلا نايبتل «هسفن تقولا يف ةدحاو سيياقمو تارابتخال نوعضخيو  
 ,Su, bs رفوي عونلا اذه نم Bled نإ GU ةقبطم اهرابتعا نكمي يتلا
 ال اننأل al نم ريبك وحن ىلع تسيل اهرفوي يتلا تامولعملا نأ الإ ءًادهجو
 ثالث دعب ودغيس «يلاحلا ةعبارلا ةنسلا نبا كولس Ob bes نأ عيطتسن
 .يلاحلا ةعباسلا نبا كولسك «تاونس

 !Critical Period J يف ةجرحلا ةرتفلا موهغم

 ومنلا سفن ءالع نم أدئاز ًامامتها ةجرحلا ةرتفلا موهقم ىقلي
 ءومنلا تايلمع يف موهفملا اذه هبعلي يذلا رودلا GAY كلذو .نيرصاعملا
 اهالخ ع راستي ءومنلا يف ةجرح تارتف دوجوب eld ءالؤه ةعانق دادرتو

 ةيساسحلا ةديدش اهيف ةيوضعلا نوكتو «ةيسفنلا تايلمعلا ضعب روطت
 هذه يف ةيوضعلا رثتست مل اذإف «ةيئيبلا تاريثملاب عيرسلا ZOU ةضرعو
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col sillباستكا ىلع ةردقلا دقفت دقف «ةبسانم ريغ اهتراثتسا تناك وأ  
 ةعرس لدعم أطابتي دق وأ «تارتفلا كلت ءانثأ اهبستكت نأ بجي يتلا تاربخلا
 . ةقحاللا ومنلا تارتف يف ًايبلس رثؤي يذلا رمألا ءاحل اهباستكا

 ديدعلا دنع ةجرح تارتف دوجو ةديدع ةيملع ثوحب تدكأ دقو اذه
 Lomze زنرول نيب دقف .بالكلاو دورقلاو ريفاصعلاو زولاك .تاناويحلا نم
 نم ةركبملا ىلوألا تاعاسلا يف عقت ةجرح ةرتف هجاوت زولا خارف نأ (1989)

 كلت يف اهتئيب يف كرحتم مجح يأ خارفلا هذه عبتتو ىنبتت ثيحب ءاهتايح
 ضعب ىدل ةجرح ةرتف دوجو نيبت اك . ةيعيبطلا مألا ريغ ناك ولو «ةرتفلا

 جاتحت ذإ ءاهتايح نم نماثلاو يناثلا عوبسألا نيب ايف عقت «ريفاصعلا عارنأ

 ةردقلا بستكتل ةرتفلا هذه يف ىرخألا ريفاصعلا ءانغ عامس ىلإ ريفاصعلا هذه
 نل اهدعب وأ ةرتفلا هذه لبق ءانغلل اهضرعت نإو «ةيئاتغلا ثاوصألا جاتنإ ىلع
 . تاوصألا هذه باستكا ىلع اهتردق يف رثؤي

 ةصاخبو ءةيرشبلا تانثاكل دنع دوجوم رهاوظلا هذه لثم نأ ودبي
 ىملع ليلد رفاوتي مل هنأ الإ ءلمحلا ةرتف نم ىلوألا ةئالثلا رهشألا لالخ

 هانعمب ومنلل ةبسنلاب قيقد وحن ىلع ةددحم ةجرح تارتف apy ىلع فاك
 سمخلا تاونسلا نأ نودقتعي سفنلا ءالع نم ديدعلا نكل «يجولوكيسلا

 ,.ريامزولكو ؛نیودوج) ءيلقعلا لفطلا ومنل ةبسنلاب ةجرح ةرتف لكشت ىلوألا
Erikson, 1960) nee Gps ) . 6اددع هجاوي يرشبلا لفطلا نأ  

 تالكشملا ضعب هجوي دقو cyt ءانثأ تامزألا وأ ةجرحلا تارتفلا نم :
 ةايح نم لوألا ةنسلاف ءابنيح يف اهيلع بلغتي مل ام ةيكولسلا وأ ةيسفنلا
 اذه cop FIL ةقثلا نيوكتل ةيسنلاب ةجرح ةرتف لكشت Hee لفطلا
 . لصفلا | ذه نم رخا أ ناكم يف لّصفم وحن ىلع ةيرظنلا هذه لوانتتسو

 نأ يبرملا ىلع بجي يتلا ةماملا ميهافملا نم ةجرحلا ةرتفلا موهفم لعل
 ا ة ةقيثر the تاذ تانيمضت نم هيلع يوطني U .نابسحلا يف هذخأي

chy plهوت تارتف يف ةبسانملا تاريثملاب لفطلا ديوزتف  dakتناك ءاوس  

 ومنلا كلذ «يوس ومن قيقحت ىلع لفطلا دعاسي ءال مآ ةجرح تارتفلا هذه
 . ةيبرتلا اهدشنت يتلا فادهألا مهأ دحأ ربتعي يذلا
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 gol يف ةلحرملا موهفم
 تراثأ دقف ءومنلا ف يساسألا موهفملا Stage Concept ةلحرملا ٍموهفم ربتعي

 يرجي يأ ءًارمتسم ومنلا ناك اذإ ام لوح .نيليوط ,Yan ًاشاقن ومنلا ةعيبط

 ةقرول ةبسنلاب SAI وه اى «ةداح مأ ةئجافم تالرحت نود يجيردت وحن ىلع

 ءاهتبوهو اهلكش ىلع هتاذ تقولا يف ظفاحتو ءاهمجح 5 دادزيو ربكت يتلا تابنلا

ofىلع اهنيب ایف نیابتت تايوتسم وأ لحارم ىلع يوطني يأ ءرمتسم ريغ هنأ  
 ةضيوبلا ةلحرم نم روطتي يذلا Jal دودل ةبسنلاب رمألا وه امك «يعون وحن
 مظعم ىريو ,Kagan). 1960( ناجيك .ةشارفلا ةلحرمف ةقنرشلا ةلحرم ىلإ

 يتيصاخ نمضتي يناسنإلا نئاكلا ومن نأ ءومنلا سفن ملع يف نيثحابلا

 BNE) لحارم ربع رمتسم وحن ىلع يرجي وهف ءرارمتسالا مدعو رارمتسالا

 .ثودحلا يف يلحرملا ومنلا صئاصخو رمتسملا ومنلا صئاصخ نمازتت ثيحب

 تقولا يف رمي امك .هتّيوهو ماعلا هلكش ىلع هومن ءانثأ ظفاحي «يرشبلا نئاكلاف

 . ةفلتخملا هكولس طامنأ ىلع ةداح تاريغت Ute أرطت ةفلتخم لحارمب هتاذ

 ةداحلا تارّيغتلا ىلع ةلالدلل ومنلا سفن ملع يف ةلحرملا موهفم مدختسي
 ريشت gall ips .ةفلتخملا ومنلا تارتف ءانثأ كولسلا طامنأ لوانتت ىتلا

 ءانثأ ًاعم نرتقت ىتلا ةيكولسلا طامثألا وأ رهاوظلا نم ةعومجم ىلإ ةلحرملا
 ee ومن ةلحرم ىلإ اهوزعو «ًايقطنم اهفينصت نكي ثيحب ءاهثودح
 ةلحرمب ةصاخلا ةيكولسلا LUV «لحارملا نم اهريغ نع dy اهددحتف
 نم اهريغ وأ ةقهارملا ةلحرمب ةصاخلا وأ «ةرخأتملا وأ ةركبملا ةلوفطلا

 ديورف لاثمأ سفنلا ءالع نم ددع مدختسا دقو اذه .خلا . . .لحارملا

 بناوج ضعب فصو يف ةلحرملا موهفم نوسكيراو جربلوكو رنوربو هيجايبو
 . يقالخألا وأ يسفنلا وأ يفرعملا ومنلاك «ومنلا

 Cognitive Development (ىلقعلا) d رعملا ومنلا

 Ser طيحملا ملانعلاب مهتفر عم قرطو «لافطألا ريكفت بيلاسأ مهف نإ

 فيك ملعملا مهفي يكلف ؛ ,ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلاب ةقيثو ةقالع وذ رمأ وه

 اذامو «نومّلعتي فيك فرعي نأ هيلع «مهكولس ريغتي فيكو 64 Ab كلسي
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 نم عونلا اذه ىلع لوصحللو .هوملعت ام نومدختسي فيكو «نوملعتي
 ماه ءاقتلا روحم لكشت يتلا «ينرعملا ومنلا تايلمع سردي نأ هيلع «ةفرعملا

 . يوبرتلا سفنلا ملعو ومنلا سفن ملع نيب
 ءىدابملا وأ تايرظنلا ضعب ىلإ عوجرلا ءيفرعملا ومنلا مهف بلطتي

 اذه ىلع هدعاسي يلك هاجتا وأ ةقيرطب ملعملا دوزت نأ نكمي يتلا ةهجوملا
 ةلصلا تاذ ةفلتخملا تايرظنلا نم ديدعلا سفنلا ملع يف رفاوتيو «مهفلا
 ىلع ام ةيرظن ضفر وأ لوبق عيطتسي ال درفلا نأ الإ Gall ومنلاب ةرشابملا
 ضعب اهيف حرشت ةنيعم بناوج ىلع يوطنت اهعيمج تايرظنلاف «يلك وحن
 ىلع انلدت ال ةّيبيرجتلا لئاسولا نأ امك «بسانم لكشب يفرعملا ومنلا بناوج
 دمتعي ذإ capil) Ball ةفيظولاب ؤبنتلا ثيح نم ةءافك تايرظنلا لضفأ
 ,Rohwer et al) . مامتهالا عوضوم يفرعملا tH ىلع يسيئر لكشب كلذ
 ,Piaget) 1950, 1954, 1958) ءهيجايب ged يلي [ےف لوانتتسو .1974) ٠
 امهلومشل كلذو « ةيوبرتلا اهتاقيبطتو Gall ومنلا يف ,Bruner) 1966( رووبو

 . ميلعتلاو ةيبرتلاب ةقيثولا امهتلصلو ًاثيدح اب نيثحابلا مامتهاو

 :يترعملا ومنلا يف هيجايب ةيرظن
 نيدايم يف ًاعويش Gall ومنلا تايرظن رثكأ نم هيجايب ةيرظن ربتعت

 ًارظنو .ملعتلل (يلقعلا) Gall ىحنملا يف Lab اهرثكأ نمو .سفنلا ملع
 ومنلا ةلأسم يف هيجايب رظن ةهجو ىلع فوقولا نم دب ال «ةيرظنلا هذه ةيمهأل
 ءاهحرطي يتلا ةيساسألا ميهافملاو تاحلطصملا ىلع فرعتلاو « يسفنلا
 .اهب لوقي يتلا ينرعملا ومنلا لحارم يف ثحبلا

 امنابسح يف ذخأت ةيكيسالكلا ينرعملا ومتلا تايرضب نأ هيجايب ىري
 جضنلا «يهو «درفلا تاربخ ليكشت يف مهاست .ةيساسأ بناوج ةثالث
 .ةيعامتجالا ةئيبلا عم لعافتلاو «ةيعيبطلا ةئيبلا عم لعافتلاو « يجولويبلا
 هوعدي ومنلا يف ًايساسأ ًاعبار الماع og تايرظنلا هذه نأ هيجايب' دقتعيو
 .ئرخألا BW لماوعلا قيسنت ىلع لمعيو ’Equilibration» نزاوتلاب

 يفرعملا ومنلا ةيلمع نزاوتلا موهفم لالخ نم رسفي نأ هيجايب لواحي
٠6 

 مث نمو



Gb,يأر بسح .لفطلا كمبني .درفلل ةيفرعملا ىنبلاو تاططخملا باستكا  

 .ةديدج عاضوأو تاريثم نم هكردي ام نيب نزاوتلا نع ثحبلا يف «هيجايب

 Che ةرداق ىنبلا هذه تناك اذإف «قبسم وحن ىلع ةيفرعم ىنب نم هكلتمي امو
 اهبيصي نلو نزاوتلا ةلاح رمتستف «عاضوألاو تاريثلا كلت ةحلاعم

 ةقباسلا ةيفرعملا ىنبلا تناك اذإ يأ كلذ ريغ رمألا ناك اذإ امأ .بارطضالا

 ثودح نم دب الف .ةديدجلا عاضوألاو تاريثملا ةحلاعم ىلع ةرداق ريغ لفطلل

 ماعلا هموهفمب نزاوتلا نأ ينعي اذهو .نزاوتلا ىلع ظافحلل ام ةيلقع ةيلمع

 ثيحب ةئيبلا عم لفطلا فيكت ىلإ فدهتو يتاذ ميظنت تاذ ةيمدقت ةيلمع

 ةيصاخلا ربتعي يذلا Reversibility ةيبولقملا موهفم باستكا ىلإ ايجي رذت يدؤت

 لاثملا درون «نزاوتلا ةركف حاضيإلو .ايلعلا ةيفرعملا ىنبلا مست يتلا ةيسيئرلا

 .نوجعملا لتكل ةيمدقتلا لفطلا ةحلاعب قلعتملاو هتاذ هيجايب هحرتقي يذلا

 نيتناوطسأ ءنوجعملا نم نييواستم نيمجح تاذ نيتلتك نم انلكش اذإ
Quakeلوطلا ثيح نم » ab Wyريغص  Slىتلا ةناوطسألا نع  

 ربكألا يه لوطألا ةناوطسألا Ob بيجيسف «نوجعملا نم ربكأ ةيمك نّمضتت
cleةناوطسألا اهنمضتت يتلا ةيمكلا نم ربكأ نوجعملا نم ةيمك نمضتت يأ  

 ًادعب الإ كردي ال ءينرعملا ومنلا نم ةلحرملا هذه يف لفطلا نإ .ةريصقلا
 ىلع هتردق مدع ىلإ كلذ دوعيو «ةلاحلا هذه يف لوطلا دعب وهو «أدحاو

 نكي «لوطلا يف ةيواسنملا ريغ ءايشألا نأ كاردا يأ «ةّيبولقملا موهفم كاردا
 ليكشت ةداعا لاح يف كلذ حضتيو «مجحلا ثيح نم ةيواستم نوكت نأ

 .نيترك لكش ىلع نيتناوطسالا

 لوطأ KE ذخأت ثيحب ءةليوطلا ةناوطسألا ليكشت ةداعإب انمق اذإو
 ةلئاقلا ةقباسلا هتباجتسا مادختسا نع ام ةلحرم يف لفطلا فقوتيسف «لوطأف

ofانوجعم نمضتت لوطألا ةناوطسألا  CASTرخآ دعب مادختسا ىلإ لقتنيو  

 قلعتي الو ««نيخث = عيفر» وأ «ظيلغ  قيقرو دعب وهو ةناوطسألا رطقب قلعتي

 Le لقأ نوجعملا نم ةيمك نمضتت عفرألا» ةناوطسألا Ob بيجيسو «اهوطب

 نمضتي لوطألا) ىلوألا هتباجتسا ضقاني اذهو ««نخئألا» ةناوطسألا هنمضتت

Voy 



 دعب نم رثكأ ىلع ههابتنا زيكرت يف لفطلا لشف ىلإ كلذ دوعيو (رثكأ ةيمك
 - عيفر» دعب وهو .طقف ًادحاو ادعب كردي لاز ام وهف «هتاذ تقولا يف دحاو

toesةلاحلا هذه يف  |Sموهفم كاردا ىلع هتردق نمضتت ال هتباجتسا نأ  
 نيب ًالعف ددرتيو نزاوتلا مدعو ضقانتلاب رعشي لفطلا نكل ؛ةيبولقملا
 «نوجعملا نم ربكأ ةيمك نمضتي لوطألا» يهو «ىلوألا .نيتباجتسالا
 لوطألا ةتاوطسألا OF «نوجعملا نم لقأ ةيمك نمضتي عفرألا» يهو «ةيناثلاو
 ةريبك ةيمك اهتاذ ةناوطسألا نمضتتس فيكف al تقولا يف عفرألا يه
 هيجايب ةيرظن طابترا انه حضتي ؟اعم دحاو نا يف نوجعملا نم ةريغص ةيمكو
 ةفرعم ًاساسأ بلطتت نزاوتلا ةيلمعف «ميلسلا ريكفتلاو قطنملاب قيئولا
 .اهمادختسا قرطو ةيقطنملا تاقالعلا

 ةلحرم وحن يقاذلا مدقتلاب ددرتلاو ضقانتلاب هروعش ىدل لفطلا أدبي
 مدقتلا اذه ودغيو ءةئيبلا عم هلعافتو هتاقالع لالخ نم ريكفتلا نم ةديدج
 نكلو .ضقانتلاب روعشلاو ددرتلا نم ةلاحلا كلت ولتي امدنع الامتحا رثكأ
 اك لاؤسلا اذه نع هيجايب بيجي ؟ةديدجلا ةلحرملا هذه ىلإ لاقتنالا متي فيك
 يف تحبصأ .لوطأ ةنارطسألا تدغ املك هنأ لفطلا ظحالي امدنع :يلب
 Static configuration «cw ليكشتلا موهفم نم لقئنيس « عفرأ هتاذ تقولا
 Transformation ليوحتلا موهفم ىلإ (ةعيفر وأ ةليوط امأ ةناوطسألا)
 تباثلا ليكشتلا نم لاقتنالا ةيلمع نإ .(ةعيفرو ةليوط نوكت دق ةناوطسألا)
 نك يتلا ةيرورضلا ةيلمعلا of «هتفيظوو نزاوتلا موهفم نيبت ليوحتلا ىلإ
 .اهيلت يتلا ةلحرملا ىلإ ةلحرم نم لاقتنالا نم يفرعملا ومنلا

 ليوحت نکی اک Lal صقأ» ودغت نأ نكي «لوطأ» ودغت يتلا ةناوطسألاف ,ةيلاتلا ةلحرملا ىلإ لاقتنالل هئيبب «ليوحتلا موهفل لفطلا باستكا نإ
 موهفم لفطلا ىدل ,ssh كلذبو ««عيفر - ليوط» ىلإ !cope  ريصقلا»
 يتلا لاكشألا رّيغت نم مغرلا ىلع «ةلتكلا تابث» وأ Solidarity «كسامتلا»
 Principle of «ةداملا ءاقب» أدبي هيجايب هوعدي ام وهو ءاهذخأت نأ نكي

«Conservationوهو  Fadlةيلمع نأ ىلإ ريشي يذلا ةيبولقملا موهفم نبي يذلا  
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 اهلكش ضرعتي يتلا ةلتكلا ابنمضتت يتلا ةداملا ةّيمك ريغت ال ليوحتلا

 | . ليوحتلل

 ربع «يفرعملا ومنلل يناذلا pal وأ جردتلا ةقباسلا ةلثمألا نيبت

 نم هنكمي يذلا ةّيبولقملا موهفم Ue لفطلا كردي ءةديازتم نزاوت تايلمع

 تايلمع نكل .ايلعلا ةيفرعملا هتايلمع مست يتلا ةيقطنملا تاقالعلا كاردا

 cassimilation لثمتلا ءامه (colle نم نيرخآ نيعون بلطتت نزاوتلا

 نيب فيكتلا قيقحتل نمازت وحن لع نالمعي ه9 « مؤالتلاو

 . هتكيبو لفطلا

 ؛ةديدحلا ةيئيبلا تاريثملا وأ تاربخلا كاردا نأ ىلإ لثمتلا ةّيلمع ريشت

 تاكردملل رييغت ةيلمع يه لب .كردم وه امل يبلس ليجست ةيلمع درجم سيل

 «لفطلا ىدل ةرفاوتملا ةمظنملا ةّيفرعملا ىنبلاو «تاططخملا ىلع دمتعت «ةديدحلا

 ثيحب Had ةدوجوملا ةيفرعملا ىنبلل ةبسانم تاكردملا هذه لعج ىلإ فدهتو
- 

 ىلإ ماعطلا ليوحت ىلإ Gaye يتلا مضملاو غضملا ةيلمعب هيبش لثمتلا نإ
 مهاست داوم ىلإ ماعطلا ليوحت يأ «همادختساو «هلثمت» مسجلا عيطتسي ءيش

 ةديدحلا راكفألاو تاربخلا ليوحت ةيلمع وه لثمتلاف .هتاذ مسجلا نيوكت يف

 اذه يف اهجمدو درفلا هكلتمي يذلا قباسلا J all ميظنتلا بساني ءيش ىلإ

 ةيفرعملا ةينبلا عم يجراخلا عقاولل فييكت وه «ىنعملا اذهب لثمتلاف «ميظنتلا
 . ةمئاقلا

 ةمظنملا ةيلقعلا ىنبلاو تاططخملا رييغت ىلإ ريشتف ؛مؤالتلا ةيلمع امأ

 نكميو .ةديدجلا ةيثيبلا تاربخلاو تاريثملا بسانتل «قبسم وحن ىلع ةدوجوملاو

 تالضع صلقتو مفلا حتفك «لكألا ءانثأ مسجلا فيكتب مؤالتلا هيبشت

 ره «ىنعملا اذه مؤالتلا نإ .ةيمضملا تاراصعلا زارفإو ةدعملا» ةرجنحلا

 قباطتت وأ قفتت يكل «لثمتلا ةيلمع ءانثأ يرجي .ةمئاقلا ةيفرعملا ةينبلل ليدعت

 . يجراخلا عقاولا عم ةينبلا هذه



 ًاعم ناثدحت األ ءايهضعب نع مؤالتلاو لثمتلا يتيلمع لصف بعصي
 ةّئمعل نيهجو نالكشتو «راكفألاو تامولعملا ةحلاعم ىدل دحاو نأ يف
 نزاوتلاب ظافتحالا ةيلمع وأ «يجراخلا ماعلا عم فيكتلا ةيلمع يه «ةدحاو
 . ةئيبلاو درفلا نيب

 :هيجايب دنع يفرعملا gall لحارم
 : اه ,نيتيساسأ نيتيصاخ ىلع هيجايب دنع ةلحرملا موهفم يوطني

 ةلحرم ىلإ لوصولا نكمي ال ثيحب .ءاتبا hots ًاماظن ةلحرملا لكشت - ١
 ىلإ ةلحرم نم لاقتنالاف ءةقباسلا ةلحرملاب رورملا نود ومنلا لحارم نم
 وحن ىلع ةلسلستم ةيلمع وه لب «ةيئاوشع ةيلمع سيل «ةيلات ةلحرم
 .هتاذ لسلستلابو « مهعيمج دارفألا اهب رمي ءمظنم

 ىلع ًايئزج فقوتي .ىرخأ ىلإ ةلحرم نم لاقتنالا نأ نم مغرلا ىلع ؟
 زاجنإل ةربخلا رفاوت نم دب الو «فاك ريغ هدحو جضنلا نأ الإ «جضنلا
 لعجتو «لاقتنالا ةيلمعل درفلا لهؤت يتلا يه ةربخلا OY .لاقتنالا اذه
 tse ٠ لاقتنالا رمأ

 ىلع متت ال «ىرخأ ىلإ ةلحرم نم لاقتنالا ةيلمع نأ هيجايب ىريو
 ثيح نم ام ةلحرم يف لفطلا نوكي نأ نكمي ثيحب «ءىجافم وحن
 .ىرخألا رهاظملا ضعب ثيح نم ىرخأ ةلحرم dy رهاظملا ضعب
 ةيفرعملا تايلمعلا اهربع روطتت ةيساسأ لحارم عبرأ دوجو ضرتفيو
 ءتايلمعلا لبق ام ةلحرمو .ةيكرحلا ةيسحلا ةلحرملا يه «ةفلتخملا
 ىلإ هيجايب ريشيو .ةدرجملا تايلمعلا ةلحرمو «ةيداملا تايلمعلا ةلحرمو
 ثيحب «ةتباث تسيلو ةيبيرقت رامعأ يه لحارملا هذهب ةطبترملا رامعألا نأ
 يلي ايفو .يفرعملا مهومن تايوتسم نيابتو دارفألا نيابتب نيابتت نأ نكي
 : لحارملا هذهل حرش

 Sensorimotor Stage ةيكرتلا ةيسحلا ةلحرملا -أ
neىتحو ةدالولا نم ةلحرملا هذه  Ueثدحيو ءًابيرقت ةيناثلا ةنسلا  

 تاحلاعملاو لاعفألاو تاساسحإلا ربع ةرتفلا هذه يف يسيئر لكش ملعتلا
 , ةيوديلا



 ةيئيبلا تاريثملا نع همسج لالقتسا ةلحرملا هذه ةيادب يف لفطلا ىعي ال

 هنأ الإ «تاريثملا هذه نيبو هنيب ةيسحلا تاقالعلا ىعي ال اک "هب ةطيحملا

 نّيعم فده وحن كرحتلا ىلع ًارداق ودغيو «ةيثيبلا نع هلالقتسا ًايجيردت كردي
 cp لالخ نم كلذو «تاكرحلاو تاوصألا ديلقتو «ءايشألاب كاسمإلاو

 يرصبلا رزأتلا نم عون ثدحي ثيح «ةفلتخملا هساوح قيسنت ىلع هتردق

 اهاري يتلا ءايشألاب كاسمإلا ًايجيردت لفطلا ملعتي ذإ .يسمللا يعمسلا
 يف ودغيو ءاهعمسي يتلا تاوصألا رداصم ىلإ | رظنلاو (ثلاثلا دعبلا كاردا)

 «دیج وحن ىلع يكرحلا يسحلا قسانتلا زاجنا ىلع ًارداق pee oda ةيابن

 . نيتيبسن ةقدو ةلوهسب Gand تاكرحلا ءادأ نم هنكمي يذلا رمألا

 رقت اهتياهن يف بستكيو «تاريثملا زييمت ةلحرملا هذه يف لفطلا مّلعتي
 (دوجو) دعي م ذإ | Object permenance» ءايشألا «ءاقب» وأ «تابثد ةركف

 oan اهكردي مل ولو «ةدوجوم» ءايشألاف Ub Cdl هكاردإب ًاطبترم ءايشألا

 ريغ ءايشألا نع لفطلا ثحب لالخ نم ءايشألا «ءاقب» ططخم ومن حضتيو
 . يرصبلا هلاجم يف ةدوجوملا

 ىلع ًارداق حبصيو «ةغللا باستكاب ةلحرملا هذه ble ىدل لفطلا أدبي
 ضعب ىلإ لوصولا نم oS ىتلا ةيكولسلا طامنألا وأ تاطاشنلا ضعب ةسرامم
 يتلا ةئيبلل مظنلا ضعب دوجو ةفرعم «بستكا» هنأ ىلإ ريشي امم ,فادهألا
 ةيسحلا تاربخلاب يلوأ وحن ىلع ًادودحم لاز ام هريكفت نأ الإ ءاهيف شيعي

 قيرط نع هفادهأ لثمتي ال وهف ,cl ةطبترملا ةيكرحلا لاعفألاو ةرشابملا
 ةيكولسلا طامنألاو لاعفألا قيرط نع لب «ةيلخاد «تاليخت»وأ «تاروصت»

 اب ةلحرملا هذه صئاصخ مهأ صيخلت نكميو .اهءادأ عيطتسي يتلا ةرهاظلا

 7 : يلي

 .لاعفألا ربع ةيسيئر ةروصب ريكفتلا ثدحي |

 . يكرحلا ّيسحلا رزآتلا ةيلمع نسحتت - ۲

 . ةيكرحلا تاباجتسالا قسانت نّسحتي - ۳
 . تاذلاب يعولا روطتي - +



 . ءايشألا «ءاقب» وأ «تابث» ةركف روطتت ©
 ٠ .ةغللا باستكا ةّيلمع أدبت 5

 Preoperational Stage : تايلمعلا لبق ام ةلحرم - ب
 ىلع ةردقلا دايدزاو ,ةيكرحلا ةّيسحلا تاردقلا بيذهتك ءاهءانثأ ةيفرعملا رهاظملا نم ديدعلا روطت نم مغرلا ىلع dal ومنلا ثيح نم حضاو تباث ىوتسمم مستت VV eel وحن ىلع ةمرهفم ريغ ةيلاقتنا ةلحرم هيجايب اهربتعيو «ةعباسلا ةنسلاو ةيناثلا ةنسلا le نيب ةلحرملا هذه عقت

 .خلا . . .رصقأو لوطأو ءرغصأو ربكأ لثم .ةماعلا ةّيلقعلا ميهافملا ضعب نوكتو «فينصتلا ىلع ةردقلا روهظو ءءايشألا ةيمستو ةغللا مادختسا

 مهأ نم «ةغللا مادختسا عاستاو ,يرغللا ومنلا ةرهاظ تناك امبر
 ال ةرهاظلا هذه نأ ديب ؛ةلحرملا هذه يف يفرعملا ومنلا زيت يتلا صئاصخلا
 OY cael shy بسح ميهافملا نيوكت ىلع لفطلا ةردق ةرورضلاب ينعت
 نع فلتخي (ةيوغللا زومرلا اهنمو) ةلحرملا هذه ءانثأ زومرلل لفطلا مادختسا
 نم عونلا اذه هيجايب يمسي اذل خلا . . .ةطق مأ ًاناصح of ًافورخ مأ ةرقب مأ ًابلك مسجلا اذه ناك ءاوس «مئاوق عبرأ ىلع كرحتي مسج يأ ىلع ةلالدلل «بلكلا» موهفم وأ ةملك لفطلا مدختسي دقف Ub نيدشارلا مادختسا
 فلتخت JULY ميهافم نأ ىلع ةلالدلل Preconcept (موهفملا لبق ام» ميهافملا
 برتقت ثيحب dal لفطلا مادختسا روطتيو .نيدشارلا ميهافم نع
 . نيدشارلا «ميهافم» نم ايجيردت (ةميهافم»

 ءتايلمعلا لبق ام ةلحرم لالخ ىدبتت ىلا ةماها ىرخألا ةرهاظلاو
 ةلحرملا هذه لفط دقتعي ذإ Egacentrism] (تاذلا لوح زكرمتلا» ةرهاظ يه
 يعي الف ءطقف ره هيف هكردي يذلا لكشلا Joh . يجراخلا عفادلا نأ
 هيسفن عضو عيطتسي Y كلذل .اهدوجو دقتعي الو نيرخآلا رظن تاهجو
 ءايشألا كاردا نأ روصتي نأ عيطتسي الو .هرظن ةهجو مهفل رخآلا عضوم
 دقتعي .ءايشألا هذه اهنم كردت يتلا عقاوملا فال اب فلتخي نأ نک ءاهتاذ
 اهاري ىتلا ةيوازلا فالتخاب فلتخت ءايشألا نأ ة حرملا هله ةيادب يف لفطلا
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 !Preceptual constancy «Hijo» تابث» ىمسي ام دعب بستكي مل ذإ ءاهنم

 مل يأ خلا ..لكشلا وأ نوللا وأ مجحلا ثيح نم تابثلا اذه ناك ءاوس

 مغر ةتباث ىقبت ءايشألا صئاصخ نأ ةفرعم ىلع ةردقلا دعب بستكي

 نأ دقتعي يأ ءءايشألا ىلع «ةايحلا» ةحرملا هذه لفط ىفضيو .اهروظنم
 اذهل animisimedsl>Yur ىمسي ام وهو «حورلا وأ سحلاب مستت ءايشألا
 .هريس ءانثأ هناعبتي رمقلاو سمشلا نأ دقتعي

 ءةداع دحاو دعب ىلع هريكفت تايلمعلا لبق ام ةلحرم لفط زكريو

 وأ هريكفت ءانثأ دحاو دعب وأ ةقيرط نم رثكأ ةجلاعم يف لشفي ام ًابلاغو
 دقو .خلا . . .اهنول وأ اهلكش وأ اهمجحل ًاقبط اهفنصي وهف «ءايشألل هفينصت
 ةسماخلا يف لفط ىلع اهيف ضرع ةبرجتب ريكفتلا نم طمنلا اذه هيجايب نيب
 ةرك نورشع اهنم «ةريغص ةيبشخ ةرك ۲۷ يوحي ًاريغص ًاقودنص هرمع نم
 AST تاركلا يأ نع لفطلا لأسو «ينب نول تاذ تارك عبسو «ءاضيب

 ضيبلا تاركلا نأ لفطلا باجأو «ينبلا نوللا تاذ مأ ضيبألا نوللا تاذ

 امدنعو (طقف نوللا دعب ىلع هريكفت لفطلا زكر) I تاركلا نم رثكأ
 مهفي مل هنأل لفطلا بجي ملف ءةيبشخلا مأ ءاضيبلا cast تاركلا يأ هلأس

 وأ ءءاضيب امأ اهنأ ىلع تاركلا يف لفطلا هيف ركف يذلا نيحلا ىفف «لاؤسلا

dyهنم نوكتت يتلا ةداملا ةلاحلا هذه يف وهو ءرخآ دعب يف ريكفتلا عطتسي مل  

 يف نسلا هذه يف لفطلا لشفي اذل «ةيبشخ ريغ مأ ةّيبشخ نوكت نأك «ةركلا
 موهفم روطت ةيلمع تناك ابرو .هتاذ تقولا يف دحاو دعب نم رثكأ يف ريكفتلا
 ةقيرط نع لاثم ريخ . لصفلا اذه نم قباس ناكم 3 ةحورشملا «ةداملا ءاقبو

 وحن ىلع أطبترم ريكفتلا اذه لاز B «تايلمعلا لبق ام iby لفط ريكفت
 يف لشفي ثيح «.يقطنملا ريكفتلا مدقتي يذلا يرصبلا لفطلا كاردإب قيثو

 هذه هذحأت يذلا لكشلا ريغت اهم ءةتباث ىقبت ةداملا نأ ىلع لالدتسالا

 , ةداملا

 لبق ام ةلحرم يف ينرعملا ومنلا صئاصخ pal زاجيا نكميو اذه

 : لي ايف تايلمعلا

 .ةيوغللا زومرلا مادختسا عاستاو يوغللا ومنلا دايدزا ١
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 .تاذلا لوح زكرمتلا ةلاح ةدايس - "

. 
 ءايشألا فينصتو ميهافملا نيوكتب ءدبلا
 " 

 .ةدحاو ةقيرط وأ دعب نم رثكأ يف ريكفتلا يف لشفلا - ؛
 . يقطنملا ريكفتلا ىلع يرصبلا كاردإلا مدقتي  ه

 14 = ¥( !Concrete operational stage Goll تايلمعلا ةلحرم - ج
Good0  

 وأ لامعألا فصول 55 «تايلمعلا» حلطصم هيجايب مدختسي
 هذه لفط عيطتسي .ةقيثو Dar ةموظنم لكشت يتلا ةّيلقعلا تاطاشنلا
 أ الإ .ىقطنملا ريكفتلا ثودح ىلع لدت يتلا تايلمعلا ةسرامم ةلحرلا
 تاربخلاب وأ ءةسوململا ةيدالا لاعفألاو تاعوضوم اب قيثو وحن ىلع ةطبترم
 وأ ةنماثلا يف لفط hel اذإف اه ًاقبط لمعلاو اهرارجتسا Se يتلا ةيضاملا
 لالخ نم عيطتسي هنإف Ae موجح تاذ تابعكم ةثالث هرمع نم ةعساتلا
 لوقي نأ .تابعكملا نيب ةيلعف تانراقم ةيأب مايقلا نودو ,يرصبلا كاردإلا
 جتنتسي كلذبو «ثلاثلا نم ربكأ يناثلا نأو ءيناثلا نم ربكأ لوألا بعكملا نأب
 جاتنتسالاب مايقلا لواح اذإ امأ .ثلاثلا بعكملا نم ربكأ لوألا بعكملا نأ
 (تابعكملا) ةيدالا ءايشألا نع Lage زومرلا مادختسا لالخ نم هتاذ يقطنملا

olsءس > < ناكو «ت < أ ناک اذإ :هلأسن  gb؟ربكألا وه ةثالثلا دودحلا  
 ,كلذ عمو .حيحصلا جاتنتسالا ىلإ لوصولا يف ًابارطضاو ةبوعص هجاويسف
 دقف ءلفطلل يقطنملا ريكفتلا dle يف ًاريبك ًاروطت ةيداملا تايلمعلا ةلحرم لثمت
 ثداوحلاب ؤبنتلاو جئاتن نم لاعفألا ىلع بترتي اهيف ريكفتلا ىلع ًارداق حبصأ
 .سوململا يداملا ىوتسملا ىلع نكلو «ةيلبقتسملا

 تايلمعلا ةلحرم يف فعضلا ىلإ تاذلا لوح زكرمتلا ةلاح عزنتو
 كاردا نأو !cope رظن ةهجو مهف ىلع ًارداق لفطلا ودغي ثيح ةيدلملا
 يعامتجالا عباطلا لكش هتغل Jot اک ءاهروطت فالتخاب فلتخي ءايشألا
 .ةغللا هذه ايانث يف «انألا» رتاوت ضفخنيو «ديازتم وحن ىلع
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 ةلتكلا ثيح نم Conservation «ءاقبلا» موهفم ةلحرملا هذه يف روطتيو

 مغر «ةتباث» ةداملا OY des وأ ًانزو ربكأ لوطألا دعي ملف «مجحلاو نزولاو

 تناك ولو «ناتیواستم نايقبت « لئاسلا نم ناتيواستملا ناتيمكلاو ءافاكشأ ريغت

 اذهو «ضيرعو ريصق ءانإ يف ىرخألاو عيفرو ليوط ءانإ يف نيتيمكلا ىدحإ
 Reversibility of تايلمعلا ةيبولقم موهفم زجنأ دق لفطلا نأ ينعي

Operations1 .  

 ىلع هريكفت زيكرت نم صالخلا ٤ ةيداملا تايلمعلا ةلحرم لفط حجنيو

 «نيدشارلا ميهافمل ةلئامملا ميهافملا ريوطت عيطتسيف ءءايشألل دحاو دعب

 اذإف .هسفن تقولا يف دحاولا ءيشلل ةددعتم داعبأ ءوض يف ءايشألا فينصتو

 ةيثلثملاو ةيرئادلا لاكشألا نم ةعومجم ةلحرملا هذه يف لفطلا ىلع انضرع

 ةعونصمو ءءارمحو ءارفصو thay ناولأو «ةريغصو ةريبك موجحب .ةعبرملاو
 ةيرئادلا لاكشألا زرف Mee عيطتسي هنإف «ساحنلاو كيتسالبلاو بشخلا نم

 رداق هنأ ينعي اذهو «كيتسالبلا نم ةعونصملاو ضيبألا نوللا تاذ ةريبكلا

 تاذ ةريغصلا ةيرئادلا لاكشألا اهيف امب ةفاك ىرخألا لاكشألا داعبتسا ىلع

 .بشخلاو ساحنلا نم ةعونصملا رمحألاو رفصألا نينوللا

 لفطلل .ينرعملا ومنلا ىلع أرطي يذلا ريبكلا مدقتلا نم مغرلا ىلع نكل

 ءوض يف فينصتلا ىلع هتردق يف che يذلاو «ةيداملا تايلمعلا ةلحرم ءانثأ

 الإ .ةّيقطنملا تاقالعلا باعيتساو ميهافملا نيوكت ىلع هتردقو «ةددعتم داعبأ

 اهتظحالم نكي يتلا ةيداملا ءايشألاب يوق وحن ىلع ًاطبترم لاز ام هريكفت نأ
 ىلع ةلحرملا هذه لفط ةردق نم مغرلا des ءايودي اهتحلاعمو Lie اهكاردإو

 يف ريكفتلا ىلع رداق ريغ لاز ام هنأ الإ ةرشابملا هتاربخ نم ةدافتسالا

 . .درجم يقطنم وحن ىلع ةّيلبقسملا تاناكمالا وأ تالامتحالا

 :وه «صئاصخ نم ةيداملا تايلمعلا ةلحرم هب زاتمت ام مهأو

 عساطلا تاذ ةغللا ىلإ تاذلا لوح ةزكرمتملا ةغللا نم لاقتنالا- ١

 . يعامتجالا

 .ةسوململا alll تاعوضوملاو ءايشألا مادختسا ربع يقطنلا Kall ثدحي  ؟
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 .ًاجحو ًانزوو ةلتك «ءاقبلا» موهفم روطتي - ۳
 .«ةيبولقملا» موهفم روطتي - ٤
 .دحاو دعب وأ ةقيرط نم Ast يف ريكفتلا تايلمع روطتت ©
 . ميهافملا نيوكتو فينصتلاو عيمجتلا تايلمع روطتت 5
 تاعوضوملاب ةرشابم ةريخ نود ةيلبقتسملا تالامتحالا يف ريكفتلا لشف ا

 . ةيداملا

 - 11( Formal Operational stage ةد رجملا تايلمعلا ةلحرم د

VE0 (ةنس  
 ةّيفرعملا تايلمعلا رثكأ «ةقهارلا ةلحرم هلوخد ءدب ىدل لفطلا سراي

 تاعوضوملاو ءايشألا نع le ثحبلاو ريكفتلا عيطتسي ثيح ءًامدقتو ًاروطت
 ,ةقباسلا ةلحرملا يف هتايلمع ددحت gy ءابيةرشابملا تاربخلاو .ةسوململا ةيداملا
 «لقع» يف ةدوجوم يه لب .طقف يجراخلا ملاعلا يف ةدوجوم دعت مل ءايشألاف
 ىلإ عوجرلا نود ةيقطنملا جئاتنلا ىلإ لصيو ءدرجم وحن ىلع ركفي وهف .ًاضيأ
 ةددعتم داعبا يف ريكفتلا نم نكمت املاطف .ةرشابملا تاربخلا وأ ةيداملا ءايشألا
 لحيسو ًايديرجت ركفيسف «ةّيبولقملا موهفم بستكاو .دحاولا ءيشلل
 حرتقيو «ضورفلا عضي ««ملاعلاك» ركفي .ةلحرملا هذه لفط نإ .تالكشملا
 لاثملا لعلو .«تايرظنلا» ينبيو «ةرفاوتملا لئادبلا نمض ةنكمملا لولحلا
 :اهيف ريكفتلا قرطو «ةلحرملا هذه تايلمع حضوي «يلاتلا عئاشلا

 لئاس ىلع يوتحت Whe تاجاجز عبرأ لفط ىلع برجملا ضرعي
 فافش لئاس ىلع يوتحت ةسماخ ةجاجز هيلع ضرعي مث (هل نول ال) فافش

Lalنول يذ لئاس جاتنإب لفطلا ىأرم نع ًاديعب موقيو  cielيف هعضي  
 ءةسماخلا ةجاجزلا يف دوجوملا لئاسلا نم ةّيمك جزمب كلذو .ةسداس ةجاجز
 نم بلطي مث نمو «لوألا عبرألا تاجاجزلا يف ةدوجوملا لئاوسلا ضعب عم
 ةجاجزلا يف دوجوملا لئاسلا جزم قيرط نع ءرفصألا لئاسلا جاتنإ لفطلا
 ةلحرم لفط لواحي .ئرخألا عبرألا تاجاجزلا يف دوجوملا لئاسلا عم ةسماخلا
 لئاسلا نيب ةطيسب تاعيمجت بيرجتب رفصألا لئاسلا جاتنإ ةيداما تايلمعلا
 لئاس جزم برجيف «ىرخألا تاجاجزلاو ةسماخلا ةجاجزلا يف دوجوملا
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 يف لشفي امدنعو .ةعبارلا وأ ةثلاثلا وأ ةيناثلا وأ ىلوألا عم ةسماخلا ةجاجزلا

 تالامتحالا دفنتسا هنأ دقتعيو بيرجتلا نع فكي رفصألا لئاسلا جاتنإ

 لئاس عم ةجاجز نم رثكأ لئاوس جزم لواحي Ob برجملا هربخأ اذإو ءاهعيمج
 ةيلمعل ميظنت يأ نودو يئاوشع وحن ىلع كلذب موقيسف «ةسماخلا ةجاجزلا

 نيتجاجزلا زئاس عم ةسماخلا ةجاجزلا لئاس جزم برجي نأك «بيرجتلا

 « يقطنم بيترت يأ نود ةيناثلاو ةعبارلا وأ ,BOL ةيناثلا وأ aut ىلوألا

 نأ برجملا هنم بلطو «رفصألا لئاسلا جتنأو حيحصلا JAI ىلإ لصوت اذإو
 جاتنإ ةداعا يف لشفي دقو بارطضالاب رعشيسف «لئاسلا اذه جاتنإ ديعي
 . بولطملا لئاسلا

 لع ةلكشملا هذه جلاعيسف ءةدرجملا تايلمعلا ةلحرم يف !Gall امأ

 ثيحب .يجبنم وحن ىلع ةمظنمو ةبكرم تاعيمجتب موقيسو .ًايلك فلتخم وحن
 عم ةسماخلاو So عم ةسماخلا :يلاتلا وحنلا ىلع لئاوسلا جزم برجي
 ةسماخلا برجي مث نمو «ةعبارلا عم ةسماخلاو «ةثلاثلا عم ةسماخلاو «ةيناثلا
 لوألا عم ةسماخلاو ,BLN لوألا عم ةسماخلاو «ةيناثلاو لوألا عم
 ءةعبارلاو ةيناثلا عم ةسماخلاو ةثلاثلاو ةيناثلا عم ةسماخلا برجي مث «ةعبارلاو
 .حيحصلا لحلا ىلإ لوصولل خلا ...اذكهو ةعبارلاو ةثلاثلا عم ةسماخلاو
 BIS ESM جزملا تالامتحا ىلع يوطني ءامظنم ايبيرجت اجهنم عضي كلذبو

 لئاسلا جاتنإ ىلإ هلوصو ىدلو .يقطنملا جهنملا اذه ءوض يف بيرجتلا لواجيو
 يقطنم وحن ىلع ركف دقل «ةريبك ةلوهسب جاتنإلا اذه ةداعا عيطتسي ءرفصألا

 .اهتحص نم ققحتو ةنكمملا ضورفلا عضوف «درجم
 يف ريكفتلاو «ةدرجملا تايلمعلا ةسرامم ىلع قهارملا ةردق ربتعتو اذه

 ةلحرم صئاصخ مهأ نم cle ؤبنتلاو (ضورفلا عضو) ةيلبقتسملا تاناكمألا
 . ةدرجملا تايلمعلا

 : ةيوبرتلا ةهجولا نم هيجايب ةيرظن ةيمهأ
 نيب ضراعتلا نم عون دوجو ىلإ هيجايب ةيرظن بناوج ضعب ريشت

 ,ةيلخاد ةيتاذ ةيميظنت ةيلمعك ءومنلاو «ةضورفم ةيجراخ ةيلمعك «ملعتلا
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(Hilgard and Bower, 1975)ملع نع يفرعملا ومنلا لصف نكي ال هنأ ريغ  

 لحارمو ملعتلا نيب ةقيثولا ةلصلا ببسب كلذو ءملعتلاو يوبرتلا سفنلا
 chy al ةهجولا نم هيجايب ةيرظن ةيمهأ ىدبتت دقو ءدرفلا دنع يفرعملا ومنلا
 ; : ةيلاتلا طاقنلا لالخ نم

 نم ملعملا نكي .هلحارمو Gall ومنلا صئاصخ ىلع فوقولا نإ ١
 هجوي ثيحب .ةفلتخملا هومن لحارم يف لفطلا ريكفت ةعيبط ىلع فرعتلا

 ءوض يف هفادهأ ددحيو «هومن ةلحرمب ةطبترلا تاباجتسالا ىلإ ههابتنا

 .ةلحرملا هذه يف هؤادأ عقوتملا كولسلا

Weyلفطلا نيب نزاوتلا داجيا ىلع ًاساسأ موقت يفرعملا ومنلا ةيلمع تناك  
 بجي اذل .هب طيحملا ملاعلاو لفطلا نيب لعافتلا مزلتسي رمأ وهو «ةئيبلاو

 بيلاسأ ةسراممو ءملعتلا ليهستل ءةلاعفو ةطشن ةئيب يف لفطلا عضو

 .هيجايب اهب لوقي يتلا يتاذلا فاشتكالا
YYومنلا لحارم دعاست  ballداوم عضو ىلع جهانملا يممصم هصئاصخو  

 ةّيميلعتلا لحارملا لافطأل ةيلقعلا تايلمعلا ةعيبط عم قفتت ةيسارد

 ًاداوم ةيئادتبالا ةلحرملا ذيمالت هيف جاتحم يذلا نيحلا يفف .ةفلتخملا
 ةلحرملا بالط cht ءةيفرعملا مهتايلمع لالخ نم اهتجلاعم لهست ةيعقاو
 ززعتو ءاهلحو تالكشملا كاردا ىلع مهدعاست ةيسارد داوم ىلإ ةيدادعألا

 .ةدرجملا ةيفرعم لا تايلمعلا ءارجا ىلع مهتاردق
 ومنلا ىوتسم سيقت تارابتخا عضو ةيناكما ينرعملا ومنلا صئاصخ رفوت 4

 نكمتو «ةيديلقتلا ءاكذلا تارابتخا لحم لحت ثيحب ؛نيملعتملا دنع يلقعلا

 . مهبالط اهيلإ لصو يتلا يفرعملا ومنلا ةلحرم ىلع فوقولا نم نيملعملا

 ٍ :يفرعملا ومنلا يف رنورب ةيرظن
 تاليثمتلا oF قرطو ءايلخاد ail pe 2 yall bes قرط رنورب ثصحن

 cd pall ومنلا لاجم يف ريظنتلا ةلأسم نأ يريو «اهعاجرتساو ئ

 :ينرعملا ومنلا تايلمع مست يتلا ةيلاتلا رومألا ىلإ هابتنالا مزلتست

 ودغت ثيحب .«تاباجتسالا نع تاريثلا لصف ينرعملا ومنلا ءانثأ لفطلا ملعتي - ١
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 هون ةيادب يف عقي يذلا لفطلاف .اهتاريثم نع ًايجيردت ةّلقتسم تاباجتسالا
Gallّنسلا يف همدقت ىدل ملعتي يثملل ديدشلا طبضلا ريثأت تحت  

 ةلأسم ءيوغللا ماظنلا ملعت ىدل كردي اك «ريثملا اذه نع لالقتسالا

 تايلمع ليجأت ىلع ًارداق حبصي ثيحب «ةباجتسالاو ريثما نيب طسوتلا
 ia tll عاضوألا يف اهيلع ةظفاحملا وأ تاباجتسالا ليدعتو_عابشالا
 . ةفلتخملا

 ةحلاعم ةموظنمو «ةيلخاد «نيزخت» ةيلمع ريوطت ىلع يفرعملا ومنلا فقوتي -

 ليثمت نم درفلا ox ly information - Processing - system تامولعملا

 ضورفلا عضو ةّيلمعب مايقلا يف لشفيسف «يلخاد وحن ىلع يجراخلا
jollyةعقوتملا جئاتنلاب » OFةيسحلا تاربخلاو تايطعملا زواجت ةيلمع  

 ةّيلقع GALE مزلتست جئاتن نم اهيلع بترتي ام ىلإ لوصولاو «ةرشابملا

 .نيرخآلاو تاذلا ةبطاخم ىلع ةديازتم ةردق يفرعملا ومنلا تايلمع نمضتت -

 ثدحتلا يف كلذو «ةيوغللا ريغ وأ ةيوغللا زومرلاك «يزمر طيسو ربع
 هذه of حضاولا نمو .ةيليقتسملاو ةيضاملا لاعفألاو تاطاشنلا نع

 «يتاذلا ىعولا وأ تاذلا كاردإ ةلأسم لوانتت «يلقعلا ومنلل ةيصاخلا

 درفلا نكمتي نل «يلبقتسملاو يضاملا كولسلا فصو ىلع ةردقلا ومن نودبف
 همكحت «يليلحت كولس ىلإ ءةنيعم تاريثم همكحت يذلا كولسلا ليوحت نم
 وحن مأ تاذلا وحن ًاهجوم كولسلا اذه ناك ءاوس ءةيقطنم ةرورض
 . ةئيبلا

 ينرعملا ومنلل يرورض رمأ «ملعتملاو ملعملا نيب مظنملا لعافتلا نإ
 هوغ نامض ينعي ال «نيعم GE عمتجم يف لفطلا دوجو درجمف .ميلسلا

 مهريغو ةرسألا دارفأو نيملعملا ةمهاسم نم دب ال لب «مات وحن ىلع يفرعملا

 قيرط نع لفطلا ىلإ اهاصيإو ةفاقثلا هذه مهف يف «نيدشارلا نم

 . . ةمظنملا لعافتلا تايلمع



 مهفي نأ درفلا عيطتسي UAE نمف cd all ومنلا حاتفم ةغللا ربتعت  ه
 نمو .مهيلإ هتاروصت لقني نأو «يجراخلا ملاعلل نيرخآلا تاروصت
 ةيمهأ ىدبتتو .ًاماظتنا رثكأ ةئيبلا fat نأ ًاضيأ عيطتسي ةغللا لالخ
 ثداوحلا ةغللا طسوتت ثيح .ةّيطيسولا اهتفيظو يف صاخ وحن ىلع ةغللا
 ادغ أنس ربكأ درفلا ادغ الكو ءاهنيب طبرتو يجراخلا ملاعلا يف عقت يتلا

asiومنلا ةعيبط مهف نأ ينعي اذهو .طيسوك ةغللا مادختسا ىلع ةردق  
 .ومنلا اذه يف اهي موقت يتلا فئاظوللو «ةغللا ةعيبطل اليلحت مزلتست ءيفرعلا

 وحن ىلع ةديدع لئادب يف ثحبلا ىلع ةردقلا دايدزاب يفرعملا ومنلا مستي- ٦
 ءادأ مزلتست « ةعونتم عاضوأ وحن يلسلست لكشب هابتنالا هيجوت و« نمازتم
 . ةنمازتم ةديدع تاطاشن

 :رنورب دنع يفرعملا ومنلا لحارم
 تايلمعلاب يأ .يجراخلا ملاعلل يلخادلا ليثمتلا تايلمعب رنورب متها

 ةموظنم روطيو «ةطباضلا اهتاريثم نع تاباجتسالا لفطلا اهيف لصفي يتلا
LLLنم هنكمت ءتامولعملا  oFىلإ رنورب لصوت دقو .اهتداعتساو هتاربخ  

 cll ومنلا اهالخ روطتي «ليثمتلا تايلمعل لحارم ثالث دوجوب لوقلا
 : يه لحارملا هذهو

Enactive representation stage : لمعلا ليثمتلا ةلحرم - j 

 ومنلا ثدحيو .ةّيكرحلا ةيسحلا ةفرعملا ةلحرم يه «.ةلحرملا هذه نإ
 ءايشألا لع لفطلا فرعتيو ءلعفلاو لمعلا لالخ نم اهءانثأ ينرعملا
 سمللاك ءاهايح لاعفأ نم هب موقي ام لالخ نم هب ةطيحملا تاعوضوملاو
 يتلا ةديحولا ةقيرطلا وه لعفلاف ءةفلتخملا ةيوديلا تاجلاعملاو تبّرلاو كحلاو
 كلذل «يجراخلا alle اهب لثع يتلاو .هتثيب ىلع ةلحرملا هذه لفط اهب فرعتي
 يتلا تاراهملاو .اهعيمج روصتلا وأ ليختلا لاكشأ نم ةيفرعملا هتايلمع ولخت
 .ديدحتلاب ةّيكرح ةيسح تاراهم يه ءاهب موقي
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 Ikonic representation stage : يروصتلا ليثمتلا ةلحرم ب

 ثيح «ةيرصبلا تاروصتلا ربع ةلحرملا هذه ءانثأ يفرعملا ومنلا ثدحي

 ةّيسحلا تاكردملا ليخت وأ ءوضل ةيلمع ربع يعقاولا alle لفطلا لثمي

 روطتلا نم مغرلا ىلعو «يلعفلا ءيشلا لحم icon ةروصلا لحتف ءةفلتخملا

 الإ ءةيروصلا ةركاذلا روطتو ءةلحرملا هذه يف يفرعملا ومنلا هزرحي يذلا ريبكلا
 ءىدابم ىلع ًاساسأ موقي يذلا يكاردإلا alle نيجس اهءانثأ ئقبي لفطلا نأ
 ةيباشم ةلحرملا هذه نإ .تارغثلا دسو هباشتلاو براقتلاك كاردإلا ميظنت

 . هيجايب دنع تايلمعلا لبق ام ةلحرم نم ىلوألا تاونسلل

 Symbolic representation stage ي زم رلا ليثمتلا ةلحرم = <

 اهالخ متيو «لاكشألاو زومرلا ربع ةلحرملا هذه يف يفرعملا ومنلا ثدحي

 يف ةيوغللا زومرلا مدختست ثيح «ةغللا قيرط نع يجراخلا ملاعلا ليثمت

 ‹ةفلتخملا ةيزمرلا مظنلا لتحت امدنع ةلحرملا هذه ىلإ لفطلا لصيو .ريكفتلا
 ًارداق ودغي ثيحب .ةّيسحلا تاكردملاو لاعفألا لحم تايضايرلاو قطنملاو ةغللاك

 ,ةّيقطنمو ةّيضاير تالداعم وأ (ةيوغل ريغو ةيوغل) زومر يف هتاربخ ةغايص ىلع
 ماعلا لثمت يتلا تامولعملا نيزختو راكفألا فيلأت نم هنكمت ىلإ ريشي ام
 .رسيو ةلوهسب اهتداعتسا نكي يتلاو «حيحص وحن ىلع يجراخلا

 دوجوب دقتعي ال هنإف «رنورب اهب لاق يتلا لحارملا هذه نم مغرلا ىلع
 تايلمع نم دحاو عون ىلع رصتقت ثيحب Us ةلقتسم يفرعم وم لحارم
 ةلحرم ىلإ يلمعلا ليثمتلا ةلحرم نم ًالعف لقتني لفطلاف «طقف ليثمتلا
 نأ ًاقالطا ينعي ال كلذ نأ الإ ,يزمرلا ليثمتلا ةلحرمف يروصتلا ليثمتلا

 نأ ينعي لب ءطقف يزمرلا ليثمتلا ىلع ةيفرعملا هتايلمع يف رصتقي دشارلا
 نإو .ّنسلا يف همدقت ىدل لفطلا دنع ةرطيس رثكأ ودغي يزمرلا ليثمتلا

 يف سيلو اهلك مهتايح ةليط يروصتو يلمع وحن ىلع مهتاربخ نولثمي دارفآلا

 عتمتي دقو .اهنم ةركبملا تاونسلاب طبترت «مهتايح نم ةنيعم ةيرمع لحارم
 (نريضايرلاو نيحارجلاك) يلمعلا ليثمتلا نم ةيلاع تايوتسمب نيدشارلا ضعب
 ليثمتلا لاجم يف مهتاردق ىلإ ةفاضإلاب (رابكلا نينانفلاك) يروصتلا ليثمتلا وأ
 عم لعافتلا bUL ثالثلا يلخادلا ليثمتلا تايلمع طبترتو اذه .يزمرلا
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 قيرط نع ةئيبلا عم درفلا لعافت يلمعلا ليثمتلا ةلحرم JE ثيح «ةئيبا
 قيرط نع ةئيبلا عم هلعافت يروصتلا ليثمتلا ةلحرم لثمتو .لعفلاو لمعلا
 نع ةئيبلا عم لعافتلا يزمرلا ليثمتلا ةلحرم لثمت نيح يف «ةيسحلا تاكردملا
 لالخ ةيجراخلا ةئيبلا عم رمتسم لعافت يف درفلا ناك Uy . يوغل طيسو قيرط
 «ةتوافتم بسنب نكلو «ثالثلا ليثمتلا تايلمع مدختسي هنإف ءاهلك هتايح
 ّنس نم لفطلا برتقا الك يزمرلا ليثمتلا تايلمعل ةدايسلا نوكت ثيح
 .دشرلا

 ملعتلا  ةّيميلعتلا ةّيلمعلاو ينرعملا ومنلا
 امو ؟يفرعملا ومنلا تاسارد اهيلع يوطنت يتلا ةدافتسملا سوردلا يه ام

 يتلا تاهجوملا يه امو ؟ةّيملعتلا  ةّيميلعتلا ةّيلمعلا يف هبعلت يذلا رودلا وه
 تانومضلا نم ددع ىلع يوطنت ءيفرعملا ومنلا ةسارد نإ ؟اهم ملعملا دوزت
 هذه ريغت ةيفيكو ,مهملعتو لافطألا ريكفت قرط ىلع فوقولا نم ملعملا نكمت
 : يه تانومضملا هذه faa لعلو .رسلا ف مهمدقت ىدل قرطلا

 «نيدشارلا ريكفت تايلمع نع ًايعون لافطألا ريكفت تايلمع فلتخت ١
 نم AS اهيف بكتري ةقيرطب ركفي لب shake ًادشار سيل لفطلاف
 رظني نأ يبرملا ىلع بجي اذل .ريكفتلل يدشارلا الا موهفملا بح بسح ءاطخألا
 هرظن ةهجو نم ال هتاد لفطلا رظن ةهجو نم «تالكشملاو رهارظلا ىلإ
 رمألا ءلفطلا نيبو هنيب gall فطاعتلا نم ًاعون ميقيل .دشارك وه

 دقو .ءاوس دح ىلع لفطللو ملعملل ةبسنلاب ميلعتلا ةيلمع لهسي يذلا
 هقيقحت نكميو ءاايحتسم سيل هنأ الإ .فطاعتلا اذه لثم ةماقإ بعصي
 ىرخألا تاينقتلاو .ةبسانملا تالباقملاو ةقيقدلا ةظحالملا قيرط نع
 .تارابتخالاو تانايبتسالاك ةرفاوتملا

 نم ىلوألا ةركبملا تاونسلا ينو ةسردملا لبق ام ةلحرم يف لافطألا ملعتي ۲
 ةيداملا رهاوظلاو ءايشألا عم رشابملا لعافتلا قيرط نع ةيئادتبالا ةلحرملا
 ةيلاعف رثكأ ملعتلا نم عونلا اذه نوكي ام ًالاغو «ةئيبلا يف ةسوسحملا
 مامأ ةيفاكلا صرفلا ريفوت بجي كلذل ءةلحرملا هذه يف يظفللا مّلعتلا نم
 ايشألاب روعشلاو ةيؤرلاو سمللاو لمعلاو ةيوديلا تاجلاعملل لافطألا
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 ةيلاعف AST وحن ىلع ميهافملاو تاقالعلا مهف ىلع مهدعاسي يذلا رمألا

 يتلحرم لافطأ دنع ًاحاجنرثكأ نوكت نأ نكمي يتلا ةدرجملا قرطلا نم
 ءايشألا فينصت ىلع ًارداق لفطلا نكي مل اف .ةقهارملاو ةرخأتملا ةلوفطلا

 موهفم كاردا هيلع بعصي «اهنزو وأ اهلكش وأ اهمجح وأ اهنول بسح
 نم لوطأ ابيضق نأ الثم لفطلا فرعي مل نإف «ةيددعلا تاقالعلاو ددعلا
 ءدنيكلا) «ه» ددعلا نم ربكأ ay ددعلا نأ كردي نأ هيلع بعصي «رخآ

(Elkind «14۷٦ . 

 ثيح ءيفاشتكالا ملعتلا بيلاسأ دامتعا يفرعملا ومنلا تاسارد عجشت -

 تايلمع ربع ءىدابملاو ميهافملا ضعب باستكا نم لافطألا نكمتي

 نم دب Y لب ءمهسفقنأل لافطألا كرت ىعي ال اذه نكل sls» فاشتكا

 ومن نامضل .ملعتملو يبرملا نيب ءرنورب ىري امك «مظنم لعافت دوجو

 نيتلحرملا يف ةصاخبو «ملعتلاو فاشتكالا ىلع لافطألا ةردق لهسي وحن

 ةيئادتبالا لبق امو ةيئادتبالا

 Ob ءينرعملا ومنلا تاسارد جئاتن اهيلع يوطنت يتلا راكفألا يحوت

 ASD ةيفرعملا هتينب عم لعافتت .لفطلا اههجاوي يتلا ةديدجلا تاربخلا

 ىلع بجي اذل ءاهومتو ةينبلا هذه ريوطت ىلع لمعتو «همامتها ريثتستف
 ةيفرعم ىنب نم نوكتي ام بسانت ةديدج تاربخب هذيمالت ogy نأ ملعملا

 يفرعملا ومنلا ةّيلمع ليهستل ES سيلو ةيبسن ةّدجلا نوكت نأ بجي يأ
ald 

 لكشب نيرخآلا عم لفطلا لعافت ةرورض ىلإ ينرعملا ومنلا تايرظن ريشت -

 ىلإ تاذلا لوح زكرمتملا ريكفتلا صئاصخ نم هب لاقتنالل ءرمثمو لاعف

 مهف ىلع ًارداق ًايجيردت لفطلا ودغي ثيحب « يعامتجالا ريكفتلا صئاصخ

 3 نع كلذ متيو «هرظن ةهجو نع ةفلتخملا نيرخآلا رظن تاهجو
 هيدل روطيو ةّيفرعملا لفطلا تاردق ززعي «بسانم يوغل طيسو مادختسا
 .ةدرجملاو ةيزمرلا تايلمعلا
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 : ينرعملا ومتلا عيرست ةلأسم
 نوثحابلا هجاوو «ومنلا اذه عيرست ةيضق يفرعملا ومنلا تايرظن تراثأ

 Gall تايلمعلا ةسرامم ىلع ًارداق حبصي ثيحب «لفطلل Gall ومنلا عيرست نكي له .لشثم .ةّيضقلا هذه اهريثت يتلا ةلئسألا ىلع ةباجإلا ةرورض
 ليف cbse اذه ناك اذإو ؟هيجايب ةيرظن اهددحت يتلا هومن ةلحرم زواجتت يتلا
 ةيبيردت تاءارجا لالخ نم ةيفرعملا لفطلا تايلمع عيرست نكمي ىدم يأ
 Gill ةيمهأ ىلع يوطني ءاههباش امو ةلئسألا هذه ىلع ةباجإلا نإ ؟ةنيعم
 لئالدلا يه اف .ةّيضقلا كلت تلوانت يتلا ةقيقدلا ثوحبلا جئاتن نع ةمجان نوكت نأ بجي ةباجإلا هذه نكلو .ءاوس دح ىلع نيبرمللو نيرظنملل ةبسنلاب
 . ؟ددصلا اذه يف ةرفاوتملا

 تادعاسملا ةيفيكب لب «ينرعملا ومنلا عيرست ةلأسمب ًاينعم هيجايب نكي مل
 يف ةربخلا رودب فرتعي اذهل .يوسلا ومنلا تايلمع زاجنإل اهريفوت نكي يتلا
 ةلحرم نم لاقتنالا زيزعت يف ًادج ليئض اهريثأت نأ ىري هنأ الإ .ينرعملا ومنلا

 اودكأ ,Inhelder et al) 1974( نييجايبلا نيثحابلا ضعب نأ الإ .ىقطنملا
 بيردتلل ةفيظوك .تايلمعلا هذه 3 عيرستلا نم ةنيعم ةيمك عقوت ةيناكما
 قلعتيو «يبسن بيردتلا pt نأ ,Elkind 1976( دنكلا نيب امك يئيبلا عفدلاو
 (,Sigel and Koking جنيكركو لجيس ريشيو ؛لفطلل يفرعملا ومنلا ىوتسمب
 عرسي ال صاخلا بيردتلا ob يحوت ةرفاوتملا لئالدلا مظعم نأ ىلإ 7

Lesنع مجانلا نّسحتلا نأو .هيجايب اهددح امك ينرعملا ومنلا لحارم  
 لحارم زاجنا نكمي ال هنأ املاط dade نوكي نأ دب ال ءومنلا يف لخدتلا
 .ريصق تقو يف اهعيمج ومنلا

 يفرعملا ومنلا لاقتنا يف ةربخلا رثأ نأ هيجايب هيف ى يذلا oth يقو
 اذه ميلعت مت اذإ ءينرعملا ومنلا لحارم نم imp ةيأ يف jib» يأل «عوضوم يأ ميلعت نكمي) هنأ رنورب یری he J ضف ىرخأ ىلإ ةلحرم نم
 هذه ديكأت رنورب داعأ دقو TT) ص (VANE «ةميلس ةقيرطب عوضوم ا
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 اهتمزلتسا يتلا تاريغتلا بسح ءرطن تاهجو لّدع هنأ نم مغرلا ىلع ةقيقحلا

 ,Hall) « هتلوقم ضقاني دحاو ليلد رفاوتي مل ab حرصي ثيح «ةيسردملا مظنلا

(1970, 

 ةئيبلل ريبك رود وزع ىلإ سفنلا ءالعو نيثحابلا ضعب عزنيو ءاذه

 يعدي ثيح «كلذب مايقلا ةرورض نوريو «يفرعملا ومنلا عيرست يف ملعتلاو
 ةبسنلاب ةجرح ةلحرم لكشت ةسردملا لبق ام تاونس نأ ,Bloom 1968( مولب

 :ةبسانملا ةيئيبلا ةراثإلا لالخ sa اذه زيزعت نكمي aly «يفرعملا ومنلل
|S1968)جربلوك يعدي  (Kohlberg,سرادملا لافطأ مامتها ةراثتسا نكي هنأ  

 ترفاوت اذإ «ةيسردملا تاراهملاو تاعوضوملا نم ديدعلاب ةيئادتبالا لبق ام
 وحن ةيباجيا تاهاجتا ةيمنت نكمي ثيحب «ةسردملا يف بسانملا ميلعتلا صرف

 Hunt تناه اهب ماق يتلا تاساردلا جئاتن نيبتو .تاراهملاو تاعوضوملا هذه

 ءاكذ ىوتسم عفر نک هنأ ,Hunt, 1969, Pines) 1979)زنيبو (1959)

 يتلحرم يف ةبسانم ميلعت قرط مادختساب كلذو ةجرد ١ ىلاوح لافطألا

 .ةركبملا ةلوفطلاو ةناضحلا

 نأ ودبي ؟يفرعملا ومنلا عيرست ةيضق نم يبرملا فقوم ام «نآلاو
 ذاختا نم يبرملا نكمت ال «ةفلتخملا ثوحبلا اهنع ترفسأ يتلا ةرفاوتملا جئاتنلا

 ا رودب نوفرتعي مهعيمج نوثحابلاف .ةلأسملا هذه ددصب مساح فقوم

 وت يتلا ةربخلا ةيعونب قلعتي اماه ًالاؤس حرطي اذهو ءةتوافتم تاجردب نكلو

 تار ىلإ «ةركبملا هتايح تاونس ءانثأ ضرعتي لفطلاف ءينرعملا لفطلا ومن يف

 فلت وحن ىلع يفرعملا هومن يف رثؤت نأ نكمي ثيحب «ةعونتمو ةديدع

 رمألا ءىرخألا تاربخلا ضعب نم 1 رثكأ تاربخلا ضعب نوكت ثيحبو

 يف هريثأت ثيح نم US فلتخي يسردم جمانرب دوجوب ءاعدالا نود لوحي يذلا
 رفاوتي ال هنأ ينعي اذهو .(001558,1968) رخآ جمانرب نع يفرعملا ومنلا

 ةقيرط وأ Critical experience «ةجرح ةربخ» دوجو ىلع ليلد نآلا ىتح

 Clarizio Gall) ومنلا عيرست لاحم يف اهتعاجنو اهتيلاعف ثوحبلا دكؤت ةديحو

cet al, 1978)هتايح لالخ لفطلا هسرامي يذلاو اثم يداعلا بعللاف  

 بعللا قيرط نعف Gall هومن ززعت يتلا ةديدعلا صرفلاب هدوزي «ةيمويلا
Ve & 



 امك ءديرجتلاو ميمعتلاو زييمتلاو فينصتلاو بيترتلا ىلع ةردقلا بستكي
 ,Hartly) ركذتلاو كاردالاو هابتنالا ىلع هتردق روطيو ةفلتخملا ميهافملا بستكي

 «يمره وحن ىلع ةيساردلا داوملا ميظنت نأ نيثحابلا ضعب ىريو 1971(

 ةيلمع عيرست ىلع لمعي «.ةّيضايرلاو ةيساسألا مولعلا لاجم يف ةصاخبو
 لوقلا اننكمي اذكهو .داوملا هذه اهيلع يوطنت يتلا ميهافملل بالطلا باستكا

obتايوتسم بساني وحن ىلع ةفلتخملا ةيئيبلا تاريثملاو ةيساردلا داوملا ميظنت  

 ليهست يف مهاسي .مامتهالا عضوم بالطلا وأ لافطألل ينرعملا ومنلا

 .ملعتلا اذه عيرست ىلع دعاسي امبرو , مهملعت

 Language Development ي وغللا ومنلا

 نع ةيمهأ ءلقألا ىلع ملعتلا رظن ةهجو نم .يوغللا ومنلا لقي ال دق
 ةغللا نوكلو ءركفلاو GU نيب ةقيثولا ةقالعلا ببسب كلذو .يفرعملا ومنلا
 دقلو .ةفاك ملعتلا عاونأ ds لصاوتلا يف مدختسملا يساسألا رصنعلا يه

 نم لوألا رهشألا لالخ مدختسي لفطلا نأ :يفرعملا ومنلا ثحب ىدل انيأر
 كمهني ثيح «هب طيحملا ملاعلا عم هلعافت يف ةيظفللا ريغ ةفرعملا قرط «هتايح

 ىريف «رشابم وحن ىلع تاريثملا ربتخيو .ةعونتم ةّيلمع ةّيح تاجلاعم يف
 يزمرلا ماظنلا لمي نأ ثبلي ال نكلو .قوذيو مشيو سمليو عمسيو
 ارداق لفطلا ودغي ثيح Aba لبق ام ةفرعملا قرط لحم ايجيردت يوغللا

 «هرمع نم ىلوألا ةنسلا Sle نم هبارتقا ىدلو «نيرخآلا مالك مهفو jot لع

 يهو «ةغللا باستكاب أدبي يأ catty يف اهعمسي يتلا تاوصألا جاتنإب أدبي
 باستكا ىلع لفطلا ةردق دادزتو .ةفاك ملاعلا لافطأ دنع ىدبتت ةيملاع ةرهاظ

restيمسرلا ريغو يمسرلا ميلعتلا تايلمع ربع سلا يف همدقت یدل  » 

 رمألا ءنيدشارلل ةيوغللا طامنألا عم ele رثكأ ًايجيردت هتغل ودغت ثيحب
 لع ةردق رثكأو «هيف شيعي يذلا عمتجملا يف ةيلاعفو ًاطاشن Ast هلعجي يذلا
 . ةءارقلاو ةشقانملا لالخ نم ةفرعملا باستكا

 :يوغللا ومنلا لحارم
 ومنلا تايلمع فصول لحارملا مادختسا ىلإ ةداع نوصتخملا عزني
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 ءانثأ اهجاتنإ لفطلا عيطتسي يتلا تاملكلا ددع ىلع ًادامتعا كلذو .يرغللا
 رثكأ وأ «نيتملك وأ «ةدحاو ةملك جاتنإ ىلع ًارداق نوكي نأك 6 يوغللا هومن

 oo يف لفطلا ةغل صئاصخ فصو نوصتخملا ءالؤه لوانتو .نيتملك نم
 قرطو اهتيعونو اهبستكي يتلا تاملكلا ةيمك ثيح نم ةفلتخملا يوغللا هومن
 : لحرملا هذه زجوم حرش يلي [يفو .اهنيب ايف اهطابترا

 The one word stage : ةدحاولا ةملكلا ةلحرم أ

fasثيح «لفطلا ةايح نم ةيناثلا ةنسلا لهتسم يف ةداع ةلحرملا هذه  
 نيسخ ىلاوح «ةنسلا هذه نم لوألا عبرلا dle يف ةيوغللا هتليصح غلبت

 ةئيب يف ةدوجوم ةيعقاو ءايشأ ىلإ ريشت ءامسأ نم اهمظعم يف نوكتت «ةملك
 ريشت لاعفأ نمو ؛باعلألاو ماعطلاو سبالملا ىلع ةلادلا تاملكلاك «لفطلا
 .خلا ...(ءابحسو بعلو «لكأو «حار fee action verbs» لمعلا ىلإ

 نع اهفرعي يتلا ءايشألا ةيمستب ةلحرملا هذه لفط لاغشنا ىلإ كلذ دوعيو

 OY ؛يلاعفنالا روعشلا نم عون عم ةداع ةقفارتلاو «لمعلاو لعفلا قيرط
 اهيف دشارلا جاتحي ءةدقعم ةركف نع ربعت ءةلحرملا هذه يف ةدحاولا ةملكلا

 «لكا» ةملك قطني وهو لفطلا خرصي امدنعف cle ريبعتلل رثكأ وأ ةلمج ىلإ
 يننا» لوقي نأ ديري هنأكو « ماعطلا ىلإ هتجاحو هعوج نع ريبعتلاب موقي

 ةغيصلاب ًامومع ةلحرملا هذه تاملك مستتو .2...لكأ نأ ديرأ . . . عئاج

 نيطيحملا دحأ بطاخم امدنعف Coll وأ نيرخآلا ةبطاخم ىدل ءاوس «ةرمآلا

 بطاخي امدنعو ءلزنملا جراخ باهذلا يف هتبغر لقني هنإف .«حور» ةملكب هب

 نود ىرخأ ىلإ ةفرغ نم لاقتنالا يف هتبغر نع ربعي هنإف «ةملكلا هذهب هسفن
 قيرط نع هديدحتو .ةملكلاب لعفلا طابترا ىلإ ريشي اذهو .دحأب ةناعتسالا

 .ةغللا

 دقف ءدئازلا ميمعتلا ةرهاظب Laf ةلحرملا هذه تاملك فصتتو
 ةريدتسملا وأ ةيوركلا ءايشألا ىلإ ةراشإلل :«ةرك» ةملك لفطلا مدختسي

 كرحتم مسج يأ ىلإ ةراشإلل «ةرايس» ةملك مدختسي نأ نكي امك ءاهعيمح

 كارداو زييمتلا ىلع لفطلا ةردق مدع ىلإ ةرهاظلا هذه دوعتو .تالجع يذ
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 ءلاوزلاب دئازلا ميمعتلا ةرهاظ ذخأتو SN ريت يتلا ةيساسألا صئاصخلا
 ike Af ةفلتخملا ءايشألل نأ لفطلا فرعي امدنع

The Two word stage نيتملكلا ةلحرم ب: 

 نيتملك لصو ءاهتياهنو ةيناثلا ةنسلا فصتنم نيب ايف لفطلا عيطتسي

 «ةرايس اباب» لوقي نأك «ةيكلملا وأ ةبسنلا ةغيص نع ريبعتلل اهضعب عم'
 عايض ىلإ ةراشإلل «تعاض ةرايس» لوقي نأ وأ ءهيبأ ةرايس ىلع ةلالدلل

 ريبعتلل ةيساسألا تاملكلا ضعب ةلحرملا هذه يف لفطلا مدختسي امك « هترايس

 «بعل رثكأ» وأ «لكأ رثكأ» لثم ءءايشألل ةيمكلا وأ ةيعونلا تانيابتلا نع

 نيتملكلا ةلحرم يف لفطلا بستكيو .بعللاو ماعطلا نم ديزملا نع ريبعتلل
Lasىلإ ريشي يذلا رمألا .دوجولا مدع ىلإ ةراشإلل يفنلا وأ بلسلا موهقم  

 ةيناثلاو ةيناثلا ةنسلا نيب ايف لافطألل ةبسنلاب نيديج يفرعمو يوغل مدقت
 ةيمهألاو ةوقلاب روعشلا يوغللا ومنلا نم عونلا اذه رفويو .فصنلاو
 وهو «ةئيبلا يف ريثأتلا ىلع مهتردقب نورعشي ثيح ءلافطألا دنع ةيعامتجالا

 . يوغللا يزمرلا pla ةيفيظولا GA ىلإ ريشي ام

 More than two - word stage : نيتملك نم رثكألا ةلحرم  ح

 المج مدختسي نأك «نيتملك نم رثكأ نيب لصولا ىلع لفطلا ةردق ريشت
 ةلحرم ءدب ىلإ ءام ةركف نع ريبعتلل ةلسلسك رثكأ وأ تاملك ثالث نم ةفلؤم

 اهتابيكرتو ةغللا دعاوقب ةفرعملا نم ديزملا ىلع يوطنت «ةديدج يوغل ومن
le Wayسنجلا بسح «فيرصتلا» ىلع ةردقلاب ةلحرملا هذه مستت ثيح  

 ةصاخلا فرصلا دعاوق مادختسا ىلع ارداق لفطلا ودغيف «نمزلاو ددعلاو

 (cg copie هددعو (ىثنأ ءركذ) بئاغلا وأ بطاخملا وأ ملكتملا سنجب

 لاجم يف ريبك مدقت ىلإ ريشي امم (لبقتسم ءرضاح «يضام) لعفلا نمزو (عمج
 «لفطلل Chall ةردقلا ومن ىلإ ريشي امك «همادختساو يوغللا ماظنلا ميظنت
 دعاوقلا باستكا لالخ نم «ةفولأم ريغ وأ ةديدج تارابع ديلوتب موقي ثيح

 هذه مادختسا ىلإ هب يدؤي يذلا رمألا «مزاح وحن ىلع اهقيبطتو ةيوغللا
 ىلع ةيراكتبا ةردق نإ .ةماعلا ةيوغللا دعاؤقلا نع ذشت تالاح_يف دعاوقلا
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 «هرمع نم ةسماخلاو ةيناثلا هنسلا نيب ايف لفطلا دنع ىدبتت .ةغللا مادختسا
 اقافتا رثكأ ةغللا حبصتل «نسلا هذه دعب لاوزلا يف ذخأت ةردقلا هذه نأ ديب

 .ةّيعمتجملا لفطلا ةئيب يف دئاسلا يدشارلا يوغللا طمنلا عم ًاقباطتو
deyومن نأ الإ .طمتلا اذه مظعم ءادأ نم ةسماخلا لفط نكمت نم مغرلا  

 .كلذ دعب ةديدع تاونسل رمتسي يوغللا

 : ةغللا باستكا تايرظن

 ريسفت يف نيضراعتم نييسيئر نيهاجتا ذاختا ىلع نوثحابلاو ءالعلا جرد
 van Sh ءءاكذلا ةعيبط ريسفت يف لاحلا وه اكو .ةغللا باستكا تايلمع

 ,Skiner) 1957: ةغللا باستكا يف اهرثأو ةيئيبلا لماوعلا رود ىلع ءاللعلا

Mowrer, 1960)نوبسنيو «ةيرطفلا ىنبلا ىلع رخآلا ضعبلا دكؤي نيح  

 . ,Lenneberg, 1967; Chamsky) 1972( باستكالا اذه يف مهألا رودلا اهيلإ

 عضختو «ملعتلا نم عون «ةخغللا باستكا ةيلمع نأ نويئيبلا ىري
 باوثلاو ةاكاحملاك GIS ملعتلا عاونأ اه مضخت يتلا ءاهتاذ ءىدابملاو نيناوقلل

 ,ةيمالكلا تاوصألا جاتنإ ىلع Lol لفطلا حبصي امدنعف .زيزعتلاو باقعلاو
 وأ تاملكلا هذه قافتا لاح يفف «هتئيب يف اهعمسي يتلا تاملكلا ديلقتب موقي

 ديزي امم ءاهزيزعتب نودشارلا موقي «هتئيب يف دئاسلا يوغللا طمنلا نم اهارتقا

 امأ ءاهملعتو ةهماشملا ةيلبقتسملا تاقايسلاو عاضوألا يف اهثودح راركت لامتحا

 مدعو اهلهاجتب نودشارلا موقيسف .طمنلا اذه نم برتقت وأ قفتت مل اذإ

 .اهملعت مدعو لبقتسملا يف اهثودح لامتحا للقي امم ءاهزيزعت

 ةيرطف ىنب دوجو نوضرتفي ثيح .ًأداضم ًافقوم نويرطفلا ذختيو ءاذه

 BU باستكا نم لفطلا نكمتو «ومنلا نم ةنيعم نس يف طشنت «ةنيعم
 اذهل .ددصلا اذه يف ًايوناث ًارود الإ زيزعتلاو ةاكاحملا تايلمع بعلت ال نيح

 Language acquision ةغللا باستكال ةيرطف ةادأ دوجو ىكسموشت ضرتفی

device (LAD)لفطلا اهعمسي يلا ماخلا ةيوغللا تايطعملا ةحلاعمو نيزختب » 

 Ley ىتلاو ءةتباثلاو ةقسانتملا هبش ةيوغللا دعاوقلا نم ةعومجم ديلوت نم هنكمو

 نأ يكسموشت دقتعيو .نودشارلا اهمدختسي يتلا ةيوغللا دعاوقلا نع فلتخت
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 يذلا نسلاک ؛اهومثو ةغللا باستكا یدل GAS يتلا ةيملاعلا ةيوغللا رهاوظلا ضعب ريسفتل يرورض رمأ وه ءةيرطفلا تامزيناكيلا هذه لثم ضارتفا
 ag ةدحاو نس يف ةغللا باستكاب نوأدبي ءايوسألا لافطألا مظعم نأ نيبت ذإ ءهب متي يذلا ماظتنالا وأ ةيبنلاو LES اذه لفطلا هيف أدبي
 ةيوغللا تايطعملا فالتخا نم مغرلا ىلع ءاهتاذ تامزيناكيملا نومدختسيو
 LY مهؤابأ مهدوزي ey مهتائيب يف ةرفاوتملا

 ةرهاظ ريسفت يف نولشفي نويئيبلاف .ًايدجم ًارمأ سيل .نييرطفلا مآ نييثيبلا بناج ىلإ مساح فقوم ذاختا ,of (Mc Neill 1970( لينكام یری
 .هرمع نم ةسماخلاو ةيناثلا نيب ايف لفطلا دنع ىدبتت يلا يوغللا راكتبالا
 دعاوقلا ضعب مادختسا نمو te يف اهعمسي مل تارابع جاتنإ نم هنكمت يتلاو
 تامولعملا ءوض يف ودبيو .ةغللا باستكال يساسألا حاتفملا نالكشت نيتيلمعلا نيتاه OY ءزيزعتلاو ديلقتلا يتيلمع دود ةغللا باستكا ةيلمع ريسفت نع نوزجعي نييرطفلا نأ امك .هتئيب يف نيدشارلا ةغل يف ةرفاوتملا ريغ ةيوغللا
 باستكا ةرهاظ ريسفت نع اعم نالوؤسمو ايئزج قداص - يرطفلاو يئيبلا  نيريسفتلا الك نأ .نآلا ىتح ثوحبلا جئاتن اهنع ترفسأ يتلاو ةرفاوتملا

ialدوجول  APS yarديؤت ولا  ley WS 

 : يسردملا ملعتلاو يوغللا ومنلا
 ملامو «يسردملا ملعتلا d ةيساسألا لاصتالا ةليسو ةغللا لكشت

 لئالدلا ريشتو .ةيسردملا تاءادألا Je يف لشفيسف Gaal نم لفطلا نكمتي
 ,ةيعمتجملا ,GUL رثأتي لفطلل يوغللا ءادالا نأ تاساردلا ضعب نيب دقو .ةنّيعم ةيعامتجاو ةيصخش لماوع نع ةئشان ةيوغل تابوعص ىلإ هساسأ يف دوعي ؛لافطألا نم ريثكلا دنع ليصحتلا ىوتسملا ضافخنا نأ ىلإ ثم
 عافدنالاو قلقلاو ركذتلاو هابتنالاو Gly يعامتجالا عضولاو عوضوملاو

GU1973( ىرخألا لماوعلا نم ديدعلاو  (Cazden, 1966; Nelson, 

 تيل للا يف ةصاخبو .لافطألل يوغللا gall زيزعت يف يسردملا ملعتلا هبعلي نأ بجي يذلا مالا رودلا ىلإ حوصوب تاساردلا نم عونلا اذه ريشي
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 نم Ke ًازكرم .هماهم مكحبب ءملعملا لتحيو .ةيسردملا لبق امو ةيئادتبالا
 لاجم يف ةيدرفلا قورفلا نأ نمآ اذإ ةصاخيو .يوغللا هذيمالت ءادأ نيسحت

 ضعب عبتاو «ةيثارو لماوع ىلإ سيلو ةيئيب لماوع ىلإ دوعت ءادألا اذه
 حيضوتو ةشقانملاو راوحلا مادختساك «ينهملا هبجاو ءادأ ءانثأ ةصاخلا بيلاسألا

 نئارقلا ضعبب هذيمالت ديوزتو .ينأتلا ةمس زيزعتو «ةددحملا ةيوغللا دعاوقلا

 ةداع بحاصت يتلا روحو قلقلا رداصم ةلازإو .ركذتلا ىلع مهدعاست يلا

 , ةقالطو ةيرحب مهسفنأ نع نع ريبعتلا ىلع لافطألا عيجشتل ٠ 6 لصاوتلا تايلمع

 يسفنلا ومنلا

 نأ at ريغو نيصتخم نم .مهمظعم وأ سانلا عيمج قفاوي

 فراعلا ضعبب نيملعتملا ديوزت ىلع رصتقت ال ةيميلعتلاو ءةيوبرتلا دمال

 نيملعتملا ءالؤه ديوزت نم دب ال لب .طقف مهوقع بطاخت يتلا تاراهملاو

 ًايمداكأو ًايصخش SS ققحتو «يلس ًايسفن اومن مه نمضت يتلا تادعاسملاب
 ةيصخشلا» oly يف ةّيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا مهاست نأ بجي يأ ءأرمثم

 ىلع ةردقلاب هدوزتو ءةقثلاو ةيافكلاب روعشلا اهيحاصل رفوت يتلا «ةيحصلا
 نع ققحتت ال ةيصخشلا هذه لثم نإ .ةايحلا تالكشم ىلع بلغتلاو زاجنالا
 «ةفرعملا» نيب قيثولا طابترالاب فارتعالا نم دب ال ذإ cha ةقرعملا قيرط

 ىلع بلغتلا يف نولشفي كلذ عمو ««نوفرعي» دارفألا نم مكف .(كولسلا»و

 نع لصفني ال ملعتلا نإ ؟ةيمويلا مهتالكشم ةهجاومو «ةيتايحلا مهتابوعص

 ةيحص ةيصخش ريوطت d اماه ارود بعلي ميلعتلاو ءرادتقالاو ةيافكلاب روعشلا

 نإ ؟ةيصخشلا هذه ريوطت ىلع هبالط ملعملا دعاسي GS ,ملعتملا دنع

 اذه يف هلمع ءادأ نم هنكمي ابر .يسفنلا ومنلا تايرظن ضعبب ملعملا ديوزت

 ذهو .ميلسلا “يا يف هبالط ومن ليهستو «لضفأ وحن ىلع لاجملا

 : يلي ايف هلوانتنس

 Erikson) 1960 - 1963) نوسكيرأ دنع يسفنلا ومنلا لحارم
 we «يسفنلا ليلحتلا ةسردم ىلإ نوسكيرأ eal ~ مغرلا ىلع

 إو ًالومش Ast يسفنلا ومنلل ًاديدج ًاجذومت روط هن أ ىلإ ,ديورف ةيرظنب

۷٩ 



 سفنلا ةزهجأل ةيلخادلا تاكيمانيدلاب هجذومن ددحي مل وهف .ديورف To نم

 اك «هيبأو همأب لفطلا Gre ءوض يف (ىلعألا انألاو ءانألاو Aly ةئالفلا
 ًاعاستا رثكأ يعامتجا قايس يف يسفنلا ومنلا ىلإ رظن لب ءديورف لعف
 = ىسفن ومنب لوقي هلعج ام اذهو .ةرسألل يفاقثلا ثارتلا نم راطإ نمضو

 نم سكعلا ىلع نوسكيرأ ذختيو Psychosocial Development . ىعامتجا

 لك نأ ىريو «ميلسلا ومنلا ةيناكما ةلأسم نم ًايلؤافت ًافقوم - ًاضيأ ديورف

 . يوسلاو ريخلا كولسلا جاتنا ةيناكما كلمي يرشب نئاك

ipهجذوم نوسكيرأ  cluدوست ةّيساسأ ومن تامزأ دوجوب هداقتعا ىلع  

 رامعألا نم تاعومجمل يرايعملا ىدملا عم نمازتتو «ةفلتخملا ومنلا لحارم يف

 لحارم نم ةلحرم لك يف «درفلا ىلع بجيو .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةينمزلا
 لبق اهيلع بلغتيو .ةيساسأ ومن ةمزأ هجاوي نأ cle لوقي ىتلا ةينامثلا ومنلا

 .ًايلس نوكي نأ ومنلا اذه ديرأ ام اذإ «ةيلاتلا ومنلا ةلحرم ىلإ لاقتنالا
 اهتقالعو ءاهعوضوم لالخ نم «ينوسكيرالا ومنلا ةلحرم ةظحالم نكميو
 لحارم لكشتو .ومنلل يلكلا جذومنلا يف اهرودو «ةقحاللاو ةقباسلا لحارملاب
 «ةيصخش» درفلا كلمي ال اذهل ءةرمتسمو ةبئاد ةيلمع ينوسكيرألا ومنلا

 زجوم حرش يلي ايفو .رمتسم وحن ىلع ةيصخشلا هذه ريوطتب موقي لب «ةنيعم
 اهتاعوضوم ىلع فرعتلل asl) يعامتجالا - يسفنلا ومنلا لحارل

 .اهصئاصخو اهتانومضمو

 ةدالولا نم) ةقثلا مدعب ساسحالا لباقم ةقثلاب ساسحالا :ىلوألا ةلحرملا

 A sense of trust versus a sense of mistrust )رع نماثلا رهشلا ىتحو

 لكشي «ةئيبلابو هسفنب ةقثلاب ديلولا لفطلا ساسحا نأ نوسكيرأ معزي

 ةينمزلا ةرتفلا يه لفطلا ةايح نم ىلوألا ةنسلاف .ةيحصلا ةّيصخشلا ساسأ

 لكلا لكاوتلا ةرتف اهنأل .ساسحالا اذه لثم اهيف روطي نأ بجي ىتلا ةجرحلا

 «ةعونتملا ةيساسألا هتاجاح نيمأت يف مهيلع لفطلا دمتعي ثيح «نيرحآلا ىلع
 ةقيرطب تاجاحلا هذبم دوزي مل امو .نمألاو ءفدلاو ةفاظنلاو بارشلاو ماعطلاك

 .هب طيحملا يجراخلا ملاعلاب هتقث ًايجيردت دمتعي دقف اهم ؤبنتلا نكميو ةقستم
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 le ؤبنتلا نكمي ال ةيوزن ةتيب يف أشني يذلا لفطلا ن نأ ينعي ال كلذ نأ الإ
 نيوكت ةيلمع نأ ينعي لب ءأتح نيرخآلابو هسفنب ةقثلا ميدع ًادشار ودغيس

 ىلع سسؤت مل نإ «ةيلاتلا تارنسلا يف ةبروعص AT ودغت ةقثلاب ساسحالا
 .اهيف نمكت نيرخآلا ىلع لاكتالا روذج OF .ىلوألا ةنسلا ءانثأ ديطو وحن

 لحخلاب ساسحالا لباقم يتاذلا لالقتسالاب ساسحالا :ةيناثلا ةلحرملا

 (تاونس ثالثلا ىتحو رشع نماثلا رهشلا نم) كشلاو

A sense of Autonomy versus a sense of shame and doubt 

 ىلع لمعيف .هب ًاصاخ ًاكولس هل نأ ةلحرملا هذه يف لفطلا فشتكي
 ةيكولس طامنأ ةسرامم ىلإ ءوجللاب Woy «يتاذلا لالقتسالاب هساسحا ديكأت
 ةدعاسم نودو هدرفمب لامعألا ضعب ءادأ يف ةّحلم ةبغر UE ىدبتت « ةفولأم

 هتبغر نيب ًاعارص ةلحرملا هذه يف هجاوي لما ف نأ نوسكيرأ ىريو .نيرخآلا
 ومني يكلو ةبغرلا هذه قيقحت ىلع هتردقو هقحل هراكنإو «تاذلا ast يف
 هكولسب كلذو «عارصلا اذه ىلع بّلغتي نأ هيلع يوس وحن ىلع لفطلا
 .اهراطإ يف كرحتي ةنيعم دودح ىلع هحاحلإبو ca ةصاخ ةقيرط قفو

 لالقتسالا وغ زيزعت يف ءةلحرملا هذه يف نيدشارلا رود ةيمهأ لجتتو
 نيب نزاوتلا نم عون ىلع ظفاحت ةئشنت بيلاسأ عابتاب كلذو , يحصلا يتاذلا

 مزحلا لوحتي الو .يلك لامهإ ىلإ حماستلا بلقني ال ثيحب «مزحلاو حماستلا
 .قلطم طلست ىلإ

 ةيمنت ىلع هدعاسي ال .هاوه قفوو ءاشي ام لمعب لفطلل حامسلا نإ
 ريياعم ةيأ لفطلل رفاوتت ال ALI هذه لثم يف هنأل .لالقتسالاب ساسحإلا
 نيملعملاو نيدلاولا ىلع بجي كلذل ءاهب هسفن ميوقتو هتوق رابتخا نم هنكمت
 عيطتسي ام ةفرعم نم حوضوب ast «لفطلا تافرصتل ةلوقعم دودح عضو

 نامض لضفأ ءليبقلا اذه نم ًادودح نإ cae عانتمالا بجي امو ow مايقلا

 .يتاذلا لالقتسالاب يحص ساسحإ ريوطتو ميلس ومنل

 قرط عابتا قيرط نع ءاوس «ديدش دييقتب دودحلا هذه تفصتا اذإ امأ
 ىلإ ةيعيبطلا لفطلا ةعزن يدؤت دقف .ةدئازلا ةيامحلا بيلاسأ وأ ةيباقع
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 ضعب ةماقإ نإ .يناودعلا وأ عضاخلا عونلا نم ودغي دقو ءياذلا لالقتسالا
 كشلا تالاح يف عوقولا aid هتاردقو هتوق لفطلا اهب ربتخي ءةلدتعملا ريياعملا

glaعيطتسي ام دكأتلا نم هتردق مدعو «هنيقي مدع نع مجنت نأ نكمي يتلا  
 لجخلاب روعش «ةداع يتاذلا كشلا تالاح Blas .هب مايقلا عيطتسي الل وأ
 تالفحلاو «ةسردملا ةحابو .فصلاك «ةفلتحم ةيعامتجا عاضوأ يف ىدبتي
 رأ يقيقح فعض نم فوخلا رعاشم لفطلا باتنت ثيح «خلا . . .ةماعلا
 . هتاذل هبسني يلايخ

 هذه يف يهتنت ال .يتاذلا لالقتسالاب ساسحالا ريوطت ةيلمع نإ
 ىلإ لاقتنالل يرورض ساسحالا نم عونلا اذه OF ءاهيف أدبت لب .ةلحرملا
 .ةأدابملاب ساسحالا ريوطت ةلحرم «ةيلاتلا ةلحرملا

 ىلإ ثالث نم) بنذلاب ساسحالا لباقم ةأدابلاب ساسحالا : ةثلاثلا ةلحرملا
 . (تا ونس تس

A sense of initiative versus a sense of guilt 

 لالقتسالاب ساسحالا ةلحرم) ةقباسلا ةلحرملا يف لفطلا بستكي
 اذهو ؛هتئيبو هتاذب هيعو طبضل ريياعلا ضعب «يلس هوم ناك اذإ (ياذلا
 دادزت ثيحب .يجيردتو Bly وحن ىلع ةيعامتجالا هدودح عيسوت نم هنكمي
 لاقتنالاو .رارمتساب عستت يتلا ةيعامتجالا تايدحتلا ةهجاوم ىلع هتردق
 لفطلا عانتقا ةيلمع ةيادب ىلإ ريشي «ةأدابلاب ساسحالا dey ىلإ يقيقحلا
 يف ريثأتلا نم هنكمي ةوفلا نم نيعم ردقل هكالتماو «ةيعامتجالا هتيلوؤسمب
 هذه نإ .هل ةبسنلاب ًافده ةايحلل نأ كردي امك «هلوح نم ثداوحلاو ءايشألا
 .ةأدابلا كوليس «نوسكيرأ هوعدي «كولس لالخ نم يتاذلا لالقتسالاب ساسحإلا نع يلعفلا ريبعتلا ةلحرم يه ءةلحرملا

 ريوطتب يأ .ريمضلا ريوطتب ةأدابملاب ساسحإلا ةلحرم يف لفطلا أدييو
 نادلاولا هبعلي يذلا ماها رودلا انه ىلجتيو . أطخلاو حصلاب ساسحإلا
 lading «حصلا» ىلع فرطتملا ديكأتلاف .ساسحإلا اذه ريوطت يف نوملعملاو
 ررعشلا pall دنع aly دق .ةديدش ةيقالخأو ةيباقع بيلاسأ مادختساب
 .قوعت نأ نكمي يلا «حالطلا» وأ «ءوسلا» ةمس هتاذل بسني ثيحب «بنذلاب
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 ىمارتم يعامتجا dle d هسفن رابتخال ةّيحصلا هعفاود «ذؤم لكشبو

 ةدقعم ةيلمع d لفطلا كامېنا ةلحرم يه » told ةلحرم نإ | . فارطألا

 i tl نم ًانيعم ًاردق كلتمي مل امو .هلمع هتردق يف امعو هتاذ نع اهيف ثحبي

 مالم روعش نود اهب مايقلا يف لشفيسف ٠ ‹ةيلمعلا ody مايقلا هيلع لهسي

 .بنذلاب

 ةنسلا نم) صقنلاب ساسحالا لباقم دهجلاب ساسحالا :ةعبارلا ةلحرملا

 (ةرشع ةيناثلا ىتح ةسداسلا

A sense of industry versus a sense of inferiority 

 سركي نأ لفطلل نكي يتلا ةبسانملا ةينمزلا ةرتفلا ىلإ ةلحرملا هذه ريشت
 تابرعصلا ىلع بلغتلا يف هتاراهمو ةيتاذلا هتاردق نيسحت لجأ نم اهيف هأوق '
 .ةلحرملا هذه يفف . .ءايشألا م أ سانلا نع ةرداص تناك ءاوس ءاههجاوي يتلا.

 نم ديدعلا ءادأ اهالخ نم عيطتسي de ةقيرطب هسفن فيكي نأ لفطلا عيطتسي
 دکلاو لمعلاب هساسحا ريوطتب كلذو ءيدامل ا ماعلا d ماهملاو تاراهملا
 ' .زاجنالاو ليصحتلا ىلع ًارداقو ًاجتنم ًادرف حبصيل «ةرباثملاو

 نكمتلا ىلع لفطلا ميمصت يف يسيئرلا ةلحرملا هذه عوضوم سكعنيو
 وحن هاجتا OL اهءانثأ هعزانتي نكلو «لامعأ نم هب موقي ام لك نم
 صئاصخو سلا رغص ةجحب a ليبس يف نكمم دهج لك لالقتسا
 نكميو .لفطلا دنع صقنلاو فعضلا روعش us يذلا رمألا ,ةلوفطلا
 صرف ةفاكل نيملعملاو نيدلاولا لالغتساب .هقيفخت وأ روعشلا اذه ىلع بلغتلا
 تاراهملا ا! باستكا لجأ نم «بيرجتلاو لعفلاو لمعلا يلع مئاقلا ميلعتلا
 ةلحرملا هذه يف بعللا تاطاشن لكشتو . ةيعمتجملا ةفاقثلا اهبلطتت يلا ةيلرألا
 ضعب ناقتإ نم هنکي بعللا oF ءلفطلل يسفنلا ومنلا يف ًالاعف ًارثأ
 .ةجضان دشر ةايحل ةيرورضلا ةيعامتجالاو ةيكرحلا ةيسفنلا تاراهملا

plansساسحالا ةلحرم يف لفطلا  naةيحص رظن ةهجو نيوكت  
 يلا ماهملا زاجناو cel ادآلا ىف 3 هدب ازتملا هتءافكب ةساسحاأ لالخ نم ,هتاذ نع

 ةقفاوملاو فارتعالا باستكا قرطو تاميلعتلا لوبق ملعتي اک ؛اهم فلک
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 يذلا يسيئرلا رطخلا نمكي ايرو .ةلبقملا هتاونس يف رمثملا لمعلاو جلتنإلا ىلع هتردق ريوطت لهسي ام .«ءايشألا» جاتنإو كولسلا قيرط نع ناسحتسالاو
 ,ةيافكلا مدعو صقنلاب ساسحالا ومن يف «ةلحرملا هذه يف لفطلا ههجاوي
 . جتنم درفك هلوبقو هدهجب فارتعالا مدع نع صاخ لكشب مجني يذلاو
 ءحاتنإلا «نومضم» ىلع زيكرتلا نم AST ءاهتاذ جاتنإلا «ةيلمع» ىلع زيكرتلا لالخ نم لفطلا دوهج عيجشت يف نيملعملاو ءابآلا رود ةيمهأ دكؤي اذهو
 .هذبن وأ هضفر ىلإ ليلا نم رثكأ ناسحتساو جاتنإلا لوبق ىلإ ليملاو

 نم) ةيوطا ضومغب ساسحإلا لباقم 4a gals ساسحإلا : ةسماخلا ةلحرملا
 (ةرشع ةنماثلا ىتح ةرشع ةيناثلا ةنسلا

A sense of identity versus a Sense of identity confusion 

 تاريغتلا بيسب « ساسسحلاو بعصلا عونلا نم ةلحرملا هذه ربتعت
 ةلوفطلا صئاصخ نع لختي نأ ءاهءانئأ قهارملا ىلع بجيو «ةقهارملا ass Gah) نم ةلوفطلا برتقت ةلحرملا هذه ىمف .اهيف ثدحت ىتلا ةيماردلا
 . ماعلا اذه يف هعقوم ددحت هب ةصاخ ةيوه نيوكتب ءدبلاو «ةفلتخملا اهلحارمي
 سانلا رثكأ نم .قهارملاب مهتقالع ةعيبط مكحبو ,نيملعملاو ءابآلا لعلو
 ةقهارملا ةعيبط ةفرعمو ةمكحلاب اومستا اذإ .قهارملل نوعلا ميدقت ىلع ةردق
 قهارملا ررحي «ميلس يحص ومن مامأ ليبسلا نودهمي ثيحب ءابنع ضخمتت يتلا ةيعامتجالاو ةلقعلاو ةيلاعفنالاو ةيدسجلا تاريغتلاو ءاهصئاصخو
 زاجنا وحن ةيئابنلا تاوطخلا هذاختا ىدل ةيافكلا مدعو بنذلاب روعشلا نم
 . يئابغلا يتاذلا لالقتسالا

 هذهل ىسيئرلا رطخلا نمكيو Rl نع داجلا يلعفلا ثحبللا أدبي ايك .ًاسفانتو ًازيكرتو ةدش AST ةيسردملا لامعألاو تاعقوتلا pas اك cate أرطت يتلا ةعونتملا تاريغتلاب اهيف قهارملا مامتها دادزي ةيلاقتنا ةلحرم ةقهارملا نإ
 تتشت» وأ Role Confusion »رودلا ضومغ» نوسكيرا هيمسي (يف ةلحرملا

(Identity diffusion «ollىلع قهارملا ةردق نع مجني يذلاو  ole!لولحلا  
 قهارملا لشف نأ ديب . يسنجلا هرودو هتيوه ةيهام لوح اهحرطي يتلا ةلئسألل
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 ديدحتلا اذه ةلاحتسا ىنعي ال ءةلحرملا هذه يف يسنجلا هرودو هتيوه ديدحت يف

 نإ .ةلبقملا تاونسلا يف ًاديقعتو ةبوعص AST ةرمأ ودغي لب .لبقتسملا يف
 ةيتاذلا هاوق نم ريثكلا رفوي ءةلحرملا هذه يف هتيوه ديدحت ىلع رداقلا قهارملا
 هتالكشمب ًاطابترا رثكألا ةلئسألا ىلع ةباجإلا يف اهلغتسي نأ نكمي يتلا
 . ةنهملاو ةساردلاب ةطبترملا ةيلبقتسملا

 ةفلتخم «تايوه» بيرجت ةيلمع ىلإ .ةيوهلاب ساسحإلا ةلحرم ريشت
 ىتلا ةيماردلا تاريغتلا لالخ نم ةيلمعلا هذه ىدبتتو «ةبسانملا ةيوهلا ءاقتناو
 هريباعمو هكولس طامنأو هتاقادصو هريكفتو هلويمو قهارملا تامامتها ىلع أرطت
 يتلا ةيوسلا ةقهارملا را نم تاريغتلا هذه ربتعتو .ايلعلا هلثمو هتادقتعمو

 هيدؤي فیکو «لعفي نأ عيطتسي اذامو هيلع وه ام ؛ةفرعم نم قهارملا نكمت

 وحن ةيباجيا تاهاجتا نونوكي نيذلا نيملعملاو ءابآلا نإ .لضفألا وحنلا ىلع
 ءوض يف نومكحي الو ءاهصئاصخو ةقهارملا ةعيبط مهف نم ًاقالطنا «قهارملا
 lis ةحضاو ةيو ساسحإلا ريوطت ىلع نودعاسي «ةيدشار ةّيحجرم رطأ

 1١8 نم ) لازعنالاب ساسحالا لباقم WIL ساسحإلا :ةسداسلا ةلحرملا

A sense of intimacy versus a sense of isolation ةنس) YO 

 ءةقهارملاو «ةلوفطلا ةلحرم تهتنا دقو ءةلحرملا هذه يف درفلا أدبي
 ةقباسلا ومنلا تاربخ هلهؤت ذإ .هعمتجم يف دشارك يعامتجالا هرود لالتحاب

 كيرشلا عم ةقداصو ةميمح تاقالع يف ةكراشمللو رودلا اذه ةسراممل اهعيمج

 ومن بلطتت - ةيوهلاب ساسحالا ةلحرم  ةقباسلا ةلحرملا نإ .رخآلا سنجلا نم
dyةيوه وحن «ةفلألاب ساسحالا ةلحرم بلطتت انيب «ةلقتسم ةيتاذ  

 فرتعيو .داوتلاو ةفلألاب ساسحا هنع نوكتي «بسانم جاوز اهززعي «ةكرتشم
 يتلا ةميلسلا ةيحصلا ةليسولا Sho) سيل جاوزلا Ob ددصلا اذه يف نوسكيرأ
 لحارملا ضعب يف ومنلا قافخإل ةجيتنو .درفلا نأل «ساسحإلا اذه لثم دلوت
 ًايطغ IKE نيرخآلا عم هتاقالع ذخأتو .لازعنالا وحن هجتي دق ءةقباسلا
 جوزلا رود ءادأ يف هقافخا ىلإ يدؤي يذلا رمألا ءدولاو فلاتلا نم ولخي
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 دجي يتلا ةربخلا وه «نوسكيرا ىري اك يقيقحلا جاوزلاف .فيلألاو دودولا

 رخآلا يف هسفن ناسنإلا اهيف

 نم) تاذلا قارغتساب ساسحإلا لباقم ةيدلوتلاب ساسحإلا :ةعباسلا ةلحرملا

Yeدعاقتلا ىتحو ) 
A sense of generativity versus a sense of self absorption 

 ءيصخشلا «قلخلا» ? جاتنإلاب درفلا ساسحإ ةلحرملا هذه يف ومني

 لافطألا باجنإ نأ نم مغرلا ىلعو .ام ةقيقح «ديلوت» نع مجانلا

 GEL ساسحإلا ززعيو «قالخ يراكتبا طاشن ىلإ ريشي «مهتياعرو
 ساسحإلا نإ «باجنإلا ىلع اروصقم سيل ساسحإلا اذه نأ الإ «جاتنإلاو

 اهبستكا م لئاضفلاو ميقلاو مكحلا لقن ين درفلا بولسأ ىلإ ريشي ةيدلوتلاب
 هرود ءأ أ يف اهدي يلا درهحلا ةفاك ىلع يوطنتو «يلاتلا ليحلا ىلإ هومن ءانثأ

 ههجاوي يذلا يسيئرلا رطخلاو . يلحملا هعمتجم يف كراشمو لماعو جوزو دلاوك

 ةكبش نم ررحتلا ىلع هتردق مدعو هتاذ يف هقارغتسا وه ةلحرملا هذه يف درفلا

 .ةيتاذلا هكوكش

 تاونس) سأيلاب ساسحإلا لباقم لماكتلاب ساسحإلا :ةنماثلا ةلحرملا

 A sense of integrity versus a sense of despair . (دعاقتلا

 OY ءاهجوتتو ةقباسلا عبسلا لحارملا ةصالخ ةلحرملا هذه لكشت
 ةيوهلاو ةطشنلا ةأدابملاو يتاذلا لالقتسالاو ةركبملا ةقثلا يف نمكت اهروذج

 نم ةلحرملا هذه يف درفلا ask .قالخلا جاتنإلاو حجانلا داوتلاو ةلقتسملا

 اهنأ كرديو ءاهلمكأب هتايح ةرود لبقتيو «ديدحلا ليحلا ءاشنا يف هتمهاسم

olنم ررحتيو «لماكتلاب ساسحإلا ةلحرم ىلإ لصي كلذبو «ىنعم  

 ىلع بلغتلا يف تابوعص اودجو نيذلا دارفألا مزالي دق يذلا سأيلاب روعشلا

 . مهومغ تامزأ

co1972( :ومنلا بلاطم  (Havighurst, 

 .نوسكيرأ جذوم نع فلتخي يسفنلا ومنلل ًاجذوغ تسرهجيفاه عضو

 ةحجان لولح زاجنا ةركف ىلع نوسكيرا جذومت هيف دمتعي يذلا نيحلا يفف
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 ةعومجم ىلع تسرهجيفاه جذومن دمتعي ءةفلتخملا ةلحرملا ربع ومنلا تامزأل
 ءهتايح نم dake لحارم d درفلا اههجاوي يتلا «ماهملا» وأ يبلاطملا نم ةنيعم

alesتسرهجيفاه مسقيو .ًايلس ًاوغ نمضيل اهزاجنإ ىلع ةردقلا ريوطت  
 ًايظنت لكشتو ءةددحم بلاطمب اهنم لك طبترت ءلحارم ةتس ىلإ ةايحلا ةرود

enهله ربع مهعيمج دارفألا اههجاوي يتلا تالكشلا نم ًادقعمو  

 وحن ىلع اهيلع بلغتلاو تالكشملا هذه ةهجاومب درفلا مقي مل امو . لحارملا

 يف هومن قوعت تابوعص هجاويسف «ومنلا لحارم نم ةلحرم لك يف بسانم
 ايفو .ةبسانم ةقيرطب اهبلاطم زاجنإ يف لشفي يتلا ةلحرملا ولتت يتلا لحارما
 .تسلا هلحارم يف ومنلا بلاطمل ضرع يلي

 (ةسداسلا ةئسلا ىتحو ةدالولا نم) ةركبملا ةلوفطلاو ةعاضرلا ةلحرم : ًالوأ
 : نم ةلحرملا هذه يف ومنلا بلاطم نوكتت

 . يشملا ملعت -

 . ةيلصلا ةمعطألا لوانت ملعت - ؟

 . مالكلا ملعت " 

 . (لوبتلاو زربتلا يتيلمع طبض) جارخالا تايلمع طبض ملعت - 4
 (ىثنأو ركذ «نيسنج دوجو ةفرعم) ةيسنجلا قورفلا ملعت
 . يجولويزيفلا نزاوتلا زاجنا 5

 (يعيبطلا) يئايزيفلا عقاولا نع ةطيسبلا ميهافملا ضعب نيوكت 0
 . يعامتجالاو

 .نيرخآلاو ةوخألاو نيدلاولاب يعامتجالا قلعتلا تايلمع زاجنا
 .ًاطخلاو حصلا نيب زييمتلا ملعتو ريمضلا ريوطت 4

 (ةنس ١7 ىلإ ٦ نم) ةطسوتملا ةلوفطلا ةلحرم :ًايناث
 : ةيلاتلا بلاطملا ىلع ةلحرملا هذه يوطنت

 .ةيداعلا باعلألل ةيرورضلا ةيدسجلا تاراهملا ملعت -

 . ةيمان ةيوضعك تاذلا وحن ةرذحو ةديفم ةيحص تاهاجتا ءانب ¥

 .مهعم ماجسنالاو نارقألا عم تاقالعلا ءاشنإ ملعت
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 .بسانملا يوثنألا وأ يركذلا يعامتجالا رودلا ملعت ۽
 . باسحلاو ةباتكلاو ةءارقلا يف ةيساسأ تاراهم ريوطت  ه

 ١ - ةّيمويلا ةايحلل ةيرورض ميهافم ريوطت .
. 

 ميقلل سايقمو يقالمخألا سحلاو ريمضلا ريوطت
٠ 

(ee VA ىلإ ١؟ نم) ةقهارملاو ةقهارملا لبق ام ةلحرم ide 

 :ةيلاتلا بلاطملا ةلحرملا هذه لمشت
 .نارقألاو ءالمزلا عم ةدجو ًاجضن رثكأ تاقالع زاجنإ - ١
 . يوثنألا وأ يركذلا يعامتجالا رودلا زاجنإ- *

 .لاعف وحن ىلع دسجلا مادختساو 2 يه امك ةيدسجلا ةعيبطلا لوبق- ٣۳
 نم نيرخآلاو نيدلاولا نع (ىفطاعلا) يلاعفنالا لالقتسالا زاجنا- 4

 ٠ . نيدشارلا

 . يداصتقالا لالقتسالا ىلع ديكأتلا زاجنا- ه
 .اهل دادعإلاو ةنهملا رايتخا- ١
 .ةيرسألا ةايحلاو جاوزلل دادعالا- ۷

 .ةيندملا ةيافكلل ةيرورض ميهافمو ةيلقع تاراهم ريوطت - ۸
 .لوؤسم ىعامتجا كولس زاجناو ةيلوؤسملا يف ةبغرلا- 4

. 
 كولسلا هيجوتل يقالخأ ماظن نيوكتو ميقلا نم ةعومجم باستكا
- ٠١ 

 تس Po ىلإ ۱۸ نم) ةركبملا دشرلا ةلحرم :ًاعبار
 : ةيلاتلا بلاطملا ةلحرملا هذه نمضتتو

 .(ةجوزلا وأ جوزلا) !at كيرش رايتخا - ١
 .ةيجاوزلا ةايحلا ملعت - ؟
 .ةرسألا نيوكت يف ءدبلا - "
 .لافطألا ةيبرت - ٤
 . ةيرسألا ةايحلاو لزنملا ةرادإ- ©
 . ةنهملا ةسرام يف ءدبلا -

 م١



 .ةيندملا ةيلوؤسملا ةرشابم ال
 .خلا . . .دقتعملا وأ ركفلا ثيح نم ةسناجتم ةيعامتجا ةعامج ىلإ ءاتنالا - 8

 (ةنس ٠٠ ىتحو ٠١ نم) طسوتملا رمعلا ةلحرم :ًاسماخ
 : ةيلاتلا ماهملا ىلع ةلحرملا هذه يوطنت

 .ةيدشارلاو ةيندملاو ةيعامتجالا ةيلوؤسملا زاجنا 4
 . هيلع ظافحلاو يتايح يداصتقا رايعم سیسأت ۔ ۲

 ةلوؤسم ةدشار ةايح زاجنا ىلع مهبيردتو نيقهارملاو لافطألا ةدعاسم ۴

 . ةديعسو

 . ةيدشارلا غارفلا تاقوأ تاطاشن ريوطت - 4

 .صخشك (ةجوزلا وأ جوزلا) ةايحلا كيرشب طابترالا ©
 .اًهوبقو طسوتملا رمعلل ةيجولويزيفلا تاريغتلا عم فيكتلا ملعت 5
 .نينسملا ءابآلا عم فيكتلا ۷

 (قوف اف ةنس (+t ةرخأتملا ةايحلا : ًاسداس

 : ةيلاتلا ماهملا ةلحرملا هذه نمضتت

 .ةيدسجلا ةوقلا صقانت عم فيكتلا |

 . لخدلل يبسنلا ضافخنالاو دعاقتلا عم فيكتلا * 

 .ةجوزلا وأ جوزلا توم عم فيكتلا ۳

 .رمعلا ثيح نم ةبسانم ةعومجم ىلإ ءاهتنالا - ٤
 . ةيندملاو ةيعامتجالا تامازتلالا ةهجاوم ©

 . ةيضرم tile تابيترت ةماقأ - 5

 يتلا ماهملاو فئاظولل ةلماش ةيلك ةروص ءومنلا «بلاطم» موهفم يطعي

 ءابآلاو نيملعملا دوزيو ءاهلمكأب هتايح ةرود ربع اهزاجنإ درفلا ىلع بجي
 اك. ؛لافطألا ومن مدقت ةظحالم نم مهنكمت يتلا ةيرورضلا تاهجوم اب
 ءالؤه ةدعاسمل ةبسانلا صرفلاو فورظلاو تاربخلا داجيا ىلع مهدعاست

 ساسجالا نيوكتو .بسانم وحن ىلع مهومن بلاطم زاجنا يف لافطألا
 . مهدنع ةيتاذلا ةيافكلاب

 امك



 يوذ دارفألا ضعب ىلع ةروصقم ءةبسانلا ةيحصلا ةيصخشلا تسيل

 ءملعتلا ىلع رداق يوس درف لكل ةرفاوتم ةيناكما يه لب cell بهاوملا

 ثوحبلا ضعب تراشأ دقو .ةبسانم ةيعامتجاو ةيسردمو ةيرسأ ةئيب يف أشئيو
 لماكلا فيظوتلاو «تاذلا قيفحتو ةيصخشلا ةيافكلاب سابسحالا نأ ىلإ

 ةربخلا قيرط نع اهباستكاو اهملعت نكمي رومأ يه capil تاردقل

«(Hamachek, 1979)ةمهاسم ياجيالاو ىحصلا يسردملا ميلعتلا مهاسيو  

 خانم ريفوت نكمي فيك نكلو ءملعتملا دنع بناوحلا هذه نيوكت يف ىربك
 لعفي نأ ملعملل نكمي اذامو ؟ةيحص all تاربخب ملعتملا دوزي 6 ىسردم

 نكمت يتلا دئاوفلا ضعب ىلع ةيلاتلا ob pall يوطنت ابر ؟ددصلا اذه يف

 ١ ىفصلا لعافتلا صرف ةحاتإ :
 ءيفصلا عضولا يف ملعتملا دوجو درحم نأ ؛نيملعملا نم ريثكلا دقتعي

 نأ ىلإ عئاقولا ريشت نيح يف .نيرخآلا عم عجانلا لعافتلا صرف هل رفوي
 يف نوفلتخي ثيحب .نيملعتملا ةفاكل ةبسنلاب ةيواستم تسيل لعافتلا اذه صرف
 ,Symonds) سدنوميس نيب دقو .ةيفصلا تاطاشنلا يف مهتامهاسم رادقم

 ىلإ ةجاحلا ىه ,نيقهارملا بالطلا دنع ًاعريش تاجاحلا رثكأ نأ 1968)
 ةلحرملا هذه يف بلاطلا oY .هجراخو فصلا لحاد ةيسردملا تامااسملا
 لالخ نم لإ اهزاجنا نكمي ال يتلا ءاطعلاو ذخألا ةيلمع ةسرامم يف بغري
 مهعيمج هبالط ماهسإل ةيفاكلا صرفلا حيتب نأ ملعملل نكميو .رمثملا لعافتلا

 ميظنتلاك ,ةنّيعم بيلاسأ عابتاب كلذو ءةفلتخملا ةيسردملا تاطاشنلا يف

 تاعومجم نيوكتو «ءارآلا لدابتو Al راوحلا عيجشتو «فصلل يطارقميدلا

 AS تشم ًاينواعت dol بلطتت تاطاشن ريرقتو «ةعونتم ةيعرف طاشن

 : تالاعفنالا نع ريبعتلا صرف ةحاتإ ۲

 ةيلاعفنالاو ةيلقعلا تاناكمالا ةيمنتل oe) ًاناكم ةسردملا لكشت
 هراكفأ نع ريبعتلا هيف ملعتملا عيطتسي ًابسانم ًاخانم ءىببت امك .ملعتملل
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 اذه نولغتسي ال نيملعملا نم ديدعلا نأ ودبيو .ماتو حيرص لكشب هرعاشمو
 ميلعتلا ةعزن ىلإ كلذ دوعي دقو op Ab دنع يلاعفنالا بناجلا ةيمنت يف خانملا

 اهتسرامم ىلع ال «ةيفرعم ةيلمعك» تالاعفنالاو رعاشملا ىلع زيكرتلا ىلإ دئاسلا
 نع ًابارتغا دارفألا AST نأ ,Fromm 1968) مورف ىريو .«هيسفن ةيلمعكد

 اوملعتي ds ءرعاشملا يف هريكفتلا» اوملعت نيذلا دارفألا Ossi مه « مهسفنأ

 ىلع ديكأتلا ىلإ يسردملا ميلعتلا ةعزن دكؤي اذهو ءاهتاذ روعشلا ةيلمع ةسرامم

 . يفطاعلا يلاعفنالا بناجلا نم رثكأ يفرعملا بناجلا

 .مهملاعو مهسفنأ مهف ىلع ةردقلاب هبالط دوزي نأ ملعملا عيطتسيو

 ميت الاعفناو مهرعاشم نع ريبعتلاو حاتفنالا ىلع مهدعاست يتلا صرفلا رفرتب

 رعاشملا تبك نإ . تاراسفتساو تالؤاستو تالكشم نم نوهجاوي ام لايح

 مهاسيو .ميلسلا ومنلا ةيلمع ةريثك نايحأ يف قوعي دق «تاذلا نع ريبعتلاو

 .ًايلاعفنا ةنزتم ريغ ةيصخش جاتنإ يف

 ٣ - يلبقت يميلعت خانم ريفوت :
 هنأب ساسحالا ىلإ ced ةايح يف ىتح .جاتحي ناسنإلا نأ ودبي

 وأ «ةضوفرم هكولس بناوج ضعب Ob هكاردا نم مغرلا ىلع «بوبحو لوبقم
 دنع ةجاحلا هذه عابشا نم هنكمي ازكرم ملعملا لتحيو .اهيف بوغرم ريغ
 مهلبقتو «نيملعتملا عم ملعملا اهميقي gl ةيدولا ةقالعلا تناك اترو «هذيمالت

 لضفأ نم ءالبقتسم هيلع نونوكيس امو «العف هيلع مه ام ثيح نم .دارفأك
 مهتاساسحا دكؤتو ,نيملعتملا ءالؤه ىدل تاذلا موهفم ززعت يتلا لئاسولا

 ةيكولسلا تاباجتسالا BIS لوبق كلذ ينعي له نكلو .ةيصخشلا مهتايافكب

 دحأ نم ام ؟اهيف بوغرملا ريغ تاباجتسالا اهيف امب .ملعتملا نع ردصت يتلا
 نيب زيب نأ ملعملا ىلع بجي نكلو «هيف بوغرملا ريغ كولسلا لوبقب يصوي
 وأ درفك تاباجتسالا هذه بحاص ضفرو «ةنيعم ةيكولس تاباجتسا ضفر
 هنع ردصت يتلا تاباجتسالا ضعب Ub ملعتملل نيبي نأ هيلع كلذل «تاذ

 ردصت ال نأ بجي هذهك تاباجتسا OY ءاهرييغت ىلع هدعاسيسو «ةلوبقم ريغ

 .هلثم «ديج» ذيملت نع
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 بيلاسأ عابتاب هفص يف يلبقت يميلعت خانم جاتنإ ملعملا عيطتسيو
 لذب ىلع عيجشتلاو «يدولا لعافتلاو .ئضرلا ىلع ةلادلا ةماستبالاك «ةديدع

 خلا . . .هراذعأ ضعبب عانتقالاو «همساب ملعتملا ةبطاخمو .دهحلا نم ديزملا

 يباجيا يفص خانم قلخ يف «لاعف لكشيو ءاهعيمج تاباجتسالا هذه مهاست
 .ةيتاذلا ةيافكلاب ساسحإلاو زاجنإلا ىلع ملعتملا دعاسي

 :ةحضاو دعاوقب نيملعتملا ديوزؤت  ؛

 كلذ دوعي دقو ءاهيف بوغرم ريغ تاباجتسا ًانايحأ ملعتلا نع ردصت
 كاردا مدع وأ cad بوغرملا كولسلا طافأ ددحت ةحضاو دعاوق دوجو مدع ىلإ

 دعاوق ددحي نأ ملعملا ىلع بجي اذهل .اهدوجو لاح يف دعاوقلا هذه ملعتملا

 ةحضاولا دودحلاف .اهل ملعتملا ةفرعم نم دكأتي نأو .حوضوب بسانملا كولسلا

 لضفأ نم يه «ةنيعم دعاوقو ريياعم ءوض يف ملعملا اهميقي يتلا ةتباثلاو
 يف دعاوقلا هذه ققحتو .هنم عقوتملا ام ةفرعم ىلع لفطلا دعاست يتلا قرطلا

 نم يهف «نيتماه نيتفيظو قستمو تباث وحن ىلع اهقيبطتو اهدوجو لاح
٠ ageمهفلا نم لفطلا نكمت  abنم هنكمتو «هتیاعرو ملعملا مامتها عضوم  

 . اهتعاطا ىلع هماغرا دنع ةلادعلاب ساسحالا نم «ةيناث ةهج

 نم دحلا ىلإ يدؤي دق .دعاوقلا اذه لثم ةماقإ ن نأ ضعبلا ىري دق

 ةيرحلا نيب زييمتلا بجي انهو «ةيئاقلتلا هتاباجتسا ةقاعإو ء«لفطلا ةيرح
 لفطلا حنمت لب «ةيئاقلتلا قوعت ال يتلا | ةددحملا ةحضاولا دعاوقلاو مظنلاو

 هتاطاشن ةسرامم ىلع ةردقلاب هدوزت اهنأل a db ساسحإلا صرف نم ًاديزم

 وه امو «هب مايقلا عيطتسيو هيف بوغرم وه اجب هتفرعم ءوض يف ALS ةيرحب
 . هنع عانتمالا هيلعو هيف بوغرم ريغ

 : حاجنلا صرف ةحاتإ ©

 موهفم نيوكت يف نييسردملا لشفلاو حاجنلا رثأ ىلإ ةديدع ثوحب ريشت
 نم ديزم ىلإ يدؤي حاجنلاف .ةيصخشلا هتيافكب هساسحإو ملعتملا دنع تاذلا
 » (Hamachek lls مشنفلا نم ديزم ىلإ يدؤي لشفلاو « حاجنلا

 حاجنلاب روعشلل اناكما صرفلا رثكأ حيتي نأ ملعملا ىلع بجي اذهل (72
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 عفر ىلإ tle» الو 28$ ءروعشلا اذه لثم oy ًاعيمح هفص بالط دنع

 يليصحتلا نييوتسملا ىلع ءلضفألا زاجنإلا نم مهنكميو .مهتاحومط ىوتسم
 . يسفنلاو

(Kohlberg, 1963) SISA yall 

 نوسكيرا يتقيرط نع فلتخت ةقيرطب ومنلا ةلأسم جربلوك لوانت
 روطتو لافطألا دنع يقالخألا ريكفتلا ومن ةساردب ماق دقف «تسرهجيفاهو

 ومنلل تايوتسم ةثالث عضوو اطخلاو حصلا ةقالعلا تاذ راكفألا ضعب

 .ةنيعم ون صئاصخ تاذ نيتيقالخأ نيتلحرم اهنم لك نمضتي «يقالخألا
 .اهلحارمو تايوتسملا old زجوم-حرش يلي اهيفو

 Preconventional level : يديلقتلا لبق ام ىوتسملا-أ

 ةفاقثلا اهبسنت يتلا كايمستلاو دعاوقلاب ىوتسملا اذه يف لفطلا رثأتي

 نع بترتي ام ىلع ءانب دعاوقلا هذه رسفيو .اطخلاو باوصلاو رشلاو ريخلل
 ةيدسحلا ةوقلا ىلع ءانب وأ ,lL باقعلاك «ةسوملم ةيدام جئاتن نم لقعلا

 ملعملا وأ بألا وأ مألاك «تايمستلاو دعاوقلا كلت ردصي نم اهب عتمتي يتلا
 LA .نيتلخرم ىوتسملا اذه نمضتيو .نيرخآلا نيدشارلا وأ

 :ةعاطلاو ةبوقعلا وحن هجوتلا ةلحرم »|
The punishment obedience orientatic 

 يتلا ةيداملا جئاتنلا بسح ارش مأ ًاريخ لعفلا ةلحرملا هذه لفط ربتعي
 نوكي ثيح («ةيناسنإلا ميقلا وأ يناعملا نع رظنلا ضغب «كولسلا ىلع بترتت

 لفطلا مدخي كلذل «هيلإ دؤي مل اذإ ًانسحو «باقعلا ىلإ ىدأ اذإ ايس كولسلا

 نم اهب عتمتي يتلا ةوقلا وأ ةطلسلل ًاناعذإو باقعلل Le ةيقالخألا رماوألا

 .اهردصي

The Instrumental - relativist orientation 

 متي يتلا لاعفألا يه «ةنسحلا لاعفألا نأ ءةلحرملا هذه يف لفطلا ىري
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 همكح ex ثيح «نيرخآلا تاجاح وأ ءةصاخلا هتاحاح عبشتو ءاهزیزعت

 .اهتاذ ةيناسنإلا ميقلا ىلع سيلو «ةيصخشلا ةعفنملا ىلع يقالخألا

 Conventional level : يديلقتلا ىوتسملا ب ب

 رومأك .ةمألاو ةعامجلاو ةرسألا تاعقوت gel اذه يف درفلا مرتحي
 كلسيو «ةرشابم ةيدام جئاتن نم اهنع بترتي امع رظنلا ضغب ءاهتاذب ةمئاق
 نيناوقلا ريربت لالخ نم كلذ ىدبتيو «تاعقوتلا هذه عم مجسنت ةقيرطب
 يلا تاعامجلا وأ ae 5 لالخ نمو ,اهيلع ظافحلاو اهمعدو
 نيتيلاتلا نيتلحرملا ىوتسملا اذه نمضتيو .اهقيبطتب موقت

 وأ بيطلا يبصلا وأ ةلدابتلا ةيصخشلا تاقالعلا قفاوت ةلحرم ۴
 : ةبيطلا تنبلا

The Interpersonal concordance or «good boy - nice girl orientation 

 «هيدلاو ةصاخبو .نيرخآلا عاجر كارداب ةلحرملا هذه يف لفطلا أدبي
 وأ نيرخآلا دعس اذإ «نسح لعفلا نأ ىريؤ «هتافرصتو هكولس وحن
 لعافلا ةي ىلع ةيقالخألا هماكحأ موقتو «مہناشحتساو مهوبق لانو مهدعاس

 ةلحرملا هذه يف درفلا لثتيو .ةيدام جئاتن نم لعفلا ىلع بترتي ام ىلع سيلو
 هكولسل ارايعم اهتم ذختيف «نسحلا كولسلا ةيهام نع ةدئاسلا ةيديلقتلا ةركفلل
 .نيرخآلا ىدل هنع ةديج تاعابطنا نيوكتل

 نوناقلاو ماظنلا وحن هجوتلا ةلحرم د ٤

The «law and order» orientation 

 ءةدئاسلا ةيعامتجالا مظنلاو CsI BL ةلحرملا هذه d درفلا كسمتي

 يعامتجالا ماظنلا نوصيو «ةطلسلل همارتحا رهظيف «يفرح وحن ىلع اهقبطيو
 .طقف بجاولاب مايقلا عفادلا نوكي ثيح cele يوطني ايف ركفتلا نود
 ناك نيح يف Wel ًايتاذ ةلحرملا هذه يف مظنلاو نيناوقلاب درفلا مازتلا ودغيو
 نيدشارلا تاباجتساب هطابترال «ًايجراخ ةقباسلا ةلحرملا ف مازتلالا اذه

 . نيرخآلا
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 (يئديملا وأ يلالقتسالا) يديلقتلا دعب ام ىوتسملا + ح
Post conventional, autonomous or principled level 

 ميقلاو ءىدايملا ديدحتل ًاحضاو ًادهج ىوتسملا اذه يف درفلا لذبي
 دارفألا وأ ةعامجلا ةطلس نع رظنلا ضغب ةيقيبطتلا ةعزنلا تاذ ةيقالخألا

 .دارفألا ءالؤهو ةعامجلا كلتل هتاصمقت نع لدعمبو cle نونمؤي نيذلا

 :امه نيتلحرم ىلع ىوتسملا اذه يوطنيو

 ينوناقلا يعامتجالا دقعلا وحن هجوتلا ةلحرم  ه

The social - contract, legalistic orientation 

 يتلا ةماعلا ريياعملاو قوقحلاب ةلحرملا هذه يف يقالخألا كولسلا ددحتي

 ءارآلاو ميقلا ةيبسن نم مغرلا ىلع .مهعيمج عمتجملا دارقأ اهيلع قفاو
 ىلع سيلو نوناقلا «حور» ىلع ديكأتلا ىلإ درفلا عوني كلذل .ةيصخشلا

 ةحلصمل ةيلقع تاروصت ءوض يف هرييغت ةيناكما ىلعو «يفرحلا «هصن»

 رصنع «ةمئاقلا نيناوقلاو مظنلاو ميهافملا ىلع ةرحلا ةقفاوملا لكشتو . عمتجملا

 .ةلحرملا هذه يف يساسألا ةعاطلا

 ىملاعلا  ىقالخألا  ىئدبملا هجوتلا ةلحرم- 5
The Universal - ethical - principale orientation 

 ثيح coil دنع DEW ومنلا لحارم ىلعأ ةلحرملا هذه لكشت

 بسح اهيف باوصلا ددحتيو ءةيتاذلا ةيلخادلا هريياعمو هئدابم ىلع دمتعت

 قطنملا ىلإ مكتحي «يئدبم يقالخأ رايتخا ىلع ءانب ريمضلا هيلع يقالخأ مكح
 ةيلكلا ءىدابملا ةلحرم يه ,ةلحرملا هذه نإ .أدبملا ىلع تابثلاب معديو

 يناسنا دوجوك ءدرفلا مارتحاو «ةيناسنإلا قوقحلا يف ةاواسملاو ةلادعلل ةلماشلا

 yan تاباجإ ليلحت لع ءانب «يقالخألا ومنلا تايوتسم ديدحت مت

 OS .مهيلع ضرعت يتلا ةيقالخألا اياضقلا ضعب ىلع نيدشارلاو لافطألا

 يندملا عافدلا ةسسؤم يف لماعلا ىلع بجي ناك اذإ امع ءالثم صوحفملا لأسي

 اوبيصأ دق اونوكي نأ نكمي نيذلا هترسأ دارفأ ةدعاسمل هلمع ناكم كرتي نأ
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 هتفيظو ناكم مزالي نأ هيلع بجي مأ ءام ةثراك مأ ةثداح عوقو ةجيتن ىذألاب
 نأ صوحفملل نكمي .هبايغ ءانثأ ىذأب اوباصي دق نيذلا نيرخآلا ةدعاسمل
 : يقالخألا هومن cad يتلا ةيلاتلا تاريربتلا بسح ةّيضقلا هذه نع بيجي

 باقعلل ضرعتي ال يكل هلمع ناكم مزالي نأ لماعلا ىلع بجي - ا
 وحن هجوتلا !odo ةلحرملا) ةلوؤسملا تاطلسلا هيلع هعفوت يذلا
 . (ةعاطلاو باقعلا

 ءاهدارفأل ثدح ام ةفرعمو هترسأ ةدعاسمل بهذي نأ هيلع بجي ب

 ] .(ىعئارذلا ىبسنلا هجوتلا «ةيناثلا ةلحرملا) هتايح ىلع يضقي نأ نكمي يذلا يسفنلا قلقلا بنجتي يكل
 صئاصخ نم ةرسألاب ةيانعلا نأل ترسل بهذي نأ هيلع بجي اح

 دلولا» ةلدابتملا ةيصخشلا تاقالعلا ةثلاثلا ةلحرملا) . ديلا جوزلا
 . . («ةبيطلا تنبلاو بيطلا

 ةرداغم مدعب لوقت ةدئاسلا دعاوقلا نأل هلمع ناكم مزالي نأ هيلع - د
 .(ماظنلاو نوناقلا وحن هجوتلا .ةعبارلا ةلحرملا) . لمعلا ناكم

 زكرم يف لمعلا ةعيبط ىلع قفاو هنأل هلمع ناكم مزالي دق اه
 دجو اذإ ةيئانتسا فورظ يف ناكملا اذه رداغي دقو .ءىراوطلل
 دقعلا وحن هجوتلا ؛ةسماخلا ةلحرملا) .كلذل لوقعم ًاريربت
 .(ينوناقلا يعامتجالا

 نيرخآ رسأ دارفأ مرحيس الإو «هلمع ناكم مزالي نأ هيلع - و
 ىسألاب رعشيسف !COLA اذه رداغ اذإو هتدعاسم ىلإ نوجاتحي
 يندملا هجوتلا ةسداسلا ةلحرملا) هتايح ةليط ريمضلا بينأتو
 . (يملاعلا يقالخألا

 :ينرعملا ply يقالخألا ومنلا

 لفطلا ماكحأ هيف لقتنت يمره جذومت ىلإ يقالخألا ومنلا لحارم ريشت
 تايلوؤسملاو تامامتهالا لإ ةينانألا ةيصخشلا تامامتهالا نم ايجيردت ةيقلخلا
 ىلع دامتعالا ىلإ ةيجراخ ريياعمو ءىدابم ىلع دامتعالا نمو .ةيعامتجالا

pleىلإ كولسلل ةيداملا جئاتنلا يف ريكفتلا نمو ,ةيتاذ ةيلخاد ءىدابمو  
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 ةلصلا ىدم نيبي اذهو .ةقلطملا ةيناسنإلا ءىدابملاو ةدرجملا ميقلا يف ريكفتلا

 ومنلا يف هيجايب ةيرظنو «يقالخألا ومنلا يف جربلوك ةيرظن نيب ةقيثولا
 By «يفرعملا poll صئاصخ نم ديدعلاب يقالخألا ومنلا زاتمي اذهل .يفرعملا
 : يلي اف اهزاجيا نكمي

 نع ةلحرم لك اهيف فلتخت ةيركف ةموظنم ىلإ يقالخألا ومنلا لحارم ريشت - ١
 ةينبلا ثيح نمو ءابيوحت يتلا فراعملاو تاربخلا ةيمك ثيح نم ءاهتقباس
 ةموظنملا هذه نوكتتو .تاربخلاو فراعملا كلت اهيف مظتنت يتلا ةيركفلا
 هتينب ليدعتب هومن ءانثأ ,لفلعلا موقي ثيح «ةيعامتجالا ةئشنتلا ةيلمع ربع
 ضرعتي امل ةجيتن كلذو ءاهناكم ةديدج ةينب لالحإو «ةمئاقلا ةيقالخألا

 ates ءانثأ تاربخ نم هل

 هلحارم نّوكتو ءًائاد ىلعألا تايوتسملا وحن ًاهاجتا يقالخألا ومنلا ذخأي  ؟
 نع رظنلا ضغب ءمهومن ءانثأ دارفألا عيمج اهل عضخي ةيمره ةلسلس
 ةلحرم ةيأ ىلإ لوصولا نكمي الو cape ةطيحملا ةيفاقثلاو ةيئيبلا لماوعلا
 ومنلا لحارم, نم ةلحرم لك OY ءا ةقباسلا ةلحرملاب رورملا نود
 تاريغتملا نم ددع يدؤي دقو .اهنم ديفتستو اهتقباس ىلع دمتعت يقالخألا
 ةعرس ثيح نم دارفألا نيابت ىلإ ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيئيبلاو ةيصخشلا
 ةعيبط ثيح نم مهنيابت ىلإ تاريغتملا هذه لثم يدؤت الو .طقف ومنلا
 , ,Rest et al) 1979( .ةيمرطأ هتينبو ومنلا

 .ينمزلا رمعلاب ةطبترم ةيروطت تاريغت ىلإ يقالخألا ومنلا لحارم ريشت - '"
 ىتح (يديلقتلا لبق ام) لوألا ىوتسملل ةيقالخألا ماكحألا دوست ثيح
 نم (يديلقتلا) يناثلا ىوتسملا ماكحأ دوستو «رمعلا نم ةعساتلا ةنسلا
 امر ثلاثلا ىوتسملا ماكحأ دوست نيح يف «ةرشع ةسماخلا ىتحو ةعساتلا
 لوصو ةّيمتح gy ال كلذ نأ ديب .ةرشع ةسماخلا دعب (يديلقتلا دعب
 يف دارفألا ضعب دنع ومنلا فقوتي دقف .ثلاثلا ىوتسملا ىلإ دارفألا عيمج
 وهو .ثلاثلا ىوتسملا ىلإ لصي نم ليلقلاو .يناثلا وأ لوألا ىوتسملا

 ,Sprinthall)_ 1977( ةيئدبملا قالخألا ىوتسم
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 : يسردملا ميلعتلاو يقالخألا ومنلا

 نكي لهو ؟بالطلل يقالخألا ومنلا زيزعت يف ةسردملا رود وه ام
 نإ ؟انبالط اهب دوزن يتلا ةيسردملا تاربخلا لالخ نم ومنلا اذه لدعم عيرست
 bul ىلع فقوتت ثيح .يفرعملا ومنلا ةيلمعب ةهيبش يقالخألا ومنلا ةيلمع
 ومنلا نيب ةقيثو ةقالع دوجو ىلإ نيثحابلا ضعب راشأ دقو «ةئيبلا عم لعافتلا
 ةيقالخألا ماكحألا نأ ودبي ثيح .(ةعقةكإل» 1975 يزيك) يقالخألاو يفرعملا
 ةيلقعلا تايلمعلا ةلحرم ىلع دمتعت (ةعبارلاو ةثلاثلا ناتلحرملا) ةيديلقتلا

 ةسماخلا ناتلحرملا) ةيديلقتلا دعب ام ةيقالخألا ماكحألا دمتعت نيح يف «ةيداملا
 ومنلا زيزعت نأ ينعي اذهو .ةدرجملا ةيلقعلا تايلمعلا ةلحرم ىلع (ةسداسلاو

 .اهتاذ ةيفرعملا تايلمعلا ومنب ناطبترم هعيرستو يقالخألا

 قورف ىلإ يدؤت «ضرغلا اذهل ةّدعملا ةيبيردتلا جماربلا نأ نيبت دقو
 نأو ,Turil, 1966; Blatt, 1969; Fenton) 1976( ليوطلا gill عم ةليئض
 لحارملاو هتلحرم نمض ةعقاولا ةيقالخألا تامكاحملا باعيتسا عيطتسي درفلا
 ةلحرمب هتلحرم زواجتت يتلا ةيقالخألا تامكاحملا مهف عيطتسي اك cb ةقباسلا
 يف يقالخألا ومنلا عيرست نكمي ثيحب ءاهليضفت ىلإ ليميو طقف ةدحاو
 | .اهريغ ىلإ اهزواجت نود اهتاذ لحارملا

 ء«بالطلا دنع ةيديلقتلا دعب ام قالخألا ةيمنت ةرورض نوبرملا ىري
 لحارملا هذه بالط دادعتسا ببسب كلذو ءةيوناثلا لحارملا يف ةصاخبو
 ضعب تراشأ دقو ,Mitchell)> 1975( ةيقالخألا :لئاسملا فاشتكال
 دكؤي يذلا رمألا ,يقالخألا ومنلا ليهست ةيناكما ىلإ ءانيأر اک .تاساردلا
 وحن ةهجوملا cally جماربلاف .ددصلا اذه يف ةسردملاو ملعملا رود ةيمهأ
 يتلا ماكحألا كلت ةصاخبو ءةيقالخألا ماكحألا ةشقانمو ,ةيقالخألا ميقلا
 لاقتنا لهست نأ نكمي .ةدحاو ةلحرمب يقالخألا بالطلا ومن ىوتسم زواجتت

 .ىرخأ ىلإ ةلحرم نم بلاطلا





 هضالخ

 «ملعتلاو جضنلا لعافت نع ةمجانلا ةيكولسلا تاريغتلا ىلإ ومنلا ريشي
 ةجرحلا ةرتفلا موهفم مدختسيو .ةيلوطلاو ةيضرعلا قرطلاب هتسارد نكميو
 تاريثملل ةيوضعلا ةيساسح دادزتو ومنلا اهيف عراستي يتلا ةرتفلا ىلإ ةراشإلل
 لوانتت يتلا ةداحلا تاريغتلا ىلع ةلالدلل ةلحرملا موهفم مدختسي اهنيب «ةيثيبلا

bufةفلتخملا ومنلا تارتف ءانثأ كولسلا  . 
 ماعلا ىلإ فرعتلا بيلاسأو ريكفتلا روطتب يفرعملا ومنلا تاسارد ىنعت

 eal .يه لماوع ةعبرأب ددحم ومنلا اذه نأ هيجايب ىريو ءيجراخلا
 «ةيعامتجالا ةئيبلا عم لعافتلاو .ةيعيبطلا ةئيبلا عم لعافتلاو . يجولويبلا

 . نزاوتلاو

 عم فيكتلا ىلإ فدهتو يتاذ ميظنت تاذ ةيمدقت ةيلمع ىلإ نزاوتلا ريشي
 يجراخلا عقاولا فييكت لإ رشتو ‹لثمتلا ةيلمع امه « نیتیلمع ةطاسوب ةئيبلا

 عم ةيفرعملا gl فييكت يلإ ريشيو . مؤالتلا ةيلمعو otal JI ةيفرعملا ىنبلا عم

 ةلحرملا 2 يه لحارم عبرأ يفرعملا ومنلا هيجايب ott . يجراخلا عقاولا

itlم ةلحرمو ءةيوديلا تاحلاعلاو لاعفألاب اهيف ملعتلا ثدحو .ةيكرحلا  

 ,ةيداملا تايلمعلا ةلحرمو .زومرلاو ةغللاب اهيف ملعتلا ثدحيو .تايلمعلا لبق

 اهيف روطتيو .ةدرجملا تايلمعلا ةلحرمو «يداملا يقطنملا ريكفتلا اهيف روطتيو
 .درجملا يقطنملا ريكفتلا

 be تايلمع ةسارد لالخ نم يفرعملا pel ةلأسم رنورب لوانت
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 تامولعم ةجلاعم ماظن ريوطت ىلع فقوتي ومنلا نأ Spy ءايلخاد تاربخلا

 .يلخاد وحن ىلع يجراخلا ماعلا لثمي يزمر ماظن نيوكت نم درفلا نكمي
weءيلمعلا ليثمتلا ةلحرم «يه لحارم ثالث ربع ليثمتلا تايلمع  

 ىلإ ريشتو wer ليثمتلا ةلحرمو , لعفلاو لمعلاب ملعتلا ىلإ ريشت
 ةغللاب ملعتلا ىلإ ريشتو «يزمرلا ليثمتلا ةلحرمو «روصتلاو ليختلاب ملعتلا

 | .ديرجتلا ىلع ةردقلا روطتو زومرلاو

 يه ةغللا OY قيثو وحن ىلع Gall ومنلاب يوغللا ومنلا طبتري
 ومنلل لحارم ثالث نوثحابلا ددحيو ءملعتلا يف مدختسملا يسيئرلا رصنعلا

 هومن ءانثأ اهجاتنا لفطلا عيطتسي يتلا تاملكلا ددع ىلع ًادامتعا يرغللا
 لفطلا مدختسي ثيح «ةدحاولا ةملكلا ةلحرم «يه لحارملا هذهو «يوغللا

 ىلع ةردقلا ىلإ رشتو «نيتملكلا ةلحرمو .هتاجاح نع ريبعتلل ةدحاو ةملك

 نم ASW ةلحرمو «ثداوحلاو تاقالعلا ىلع ةلالدلل نيتملك مادختسا
 وأ تاملك ثالث نم ةفلؤملا لمجلا مادختسا ىلع ةردقلا ىلإ ريشتو «نيتملك

 ةغللا دعاوق مادختسا By ةلحرملا هذه زاتمتو ءةنيعم ةركف نع ريبعتلل رثكأ

 ءىدابمم ةغللا باستكا نيثحابلا ضعب رسفي .ةعونتملا اهتالالدو اهتابيكرتو
 لماوع دوجو نورخأ ضرتفيو «باقعلاو باوثلاو زيزعتلاو ةاكاحملاك «ملعتلا

 .اهتجلاعمو ماخلا ةيوغللا تايطعملا نيزخت نم لفطلا نكمت ةيرطف

 ضارتفا ىلع ءانب يعامتجالا  يسفنلا ومنلل اجذومت نوسكيرا عضو
 زواجت بجيو ء.اهعيمج ةفلتخملا ومنلا لحارم يف دوست ةيساسأ ومن تامزأ دوجو

 نامثب ومنلا اذه نوسكيرا ددحيو .ميلس يسفن ومن نامضل تامزألا هذه

 ملاعلاب ةقثلا مدعب ساسحالا اهتمزأو «ةقثلاب ساسحالا dey «يه لحارم

 كشلاب ساسحالا اهتمزأو «يتاذلا لالقتسالاب ساسحالا ةلحرمو «يجراخلا

 روعشلاو مثإلاب ساسحالا اهتمزأو «ةأدابلاب ساسحالا ةلحرمو .لجخلاو

illساسحالا ةلحرمو  cathءةينودلا وأ صقنلاب ساسحالا اهتمزأو  
 ضومغو عايضلاو تتشتلاب ساسحالا Gail «ةيوهاب ساسحالا ةلحرمو
 ,ءاوطنالاو ةلزعلاب ساسحالا اهتمزأو al ساسحالا ةلحرمو «ةيوهلا
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 ةلحرمو cool UI قارغتساب ساسحالا اهتمزأو ,ةيدلوتلاب ساسحالا ةلحرمو
 ٠ .سأيلاو طونقلاب ساسحالا اهتمزأو «لماكتلاب ساسحالا

Ufيتلا ماهملا نم ًاقالطنا يسفنلا ومنلل ًاجذومن ددحيف «تسرهجیفاه  
 ومن لحارم تسب لوقيو «ةفلتخملا هومن لحارم ءانثأ اهزاجنا درفلا ىلع بجي
 ام ةلحرمو .ةطسوتملا ةلوفطلا ةلحرمو .ةركبملا ةلوفطلاو ةعاضرلا ةلحرم «يه
 سوتا رمعلا ةلحرمو ءةركبملا دشرلا ةلحرمو .ةقهارملاو ةقهارملا لبق
 نم ًاعونتم ًاددع لحارملا هذه نم ةلحرم لكل نإ .ةرخأتملا ةايحلا ةلحرمو
 اذه نتم يف اهيلإ عوجرلا نكي «يوس ومن نامضل اهزاجنا بجي بلاطملا
 . لصفلا

 ةيقالخألا ماكحألا روطتو DIEM ريكفتلا ومن ةلأسم جربلوك لوانت
 لبق ام ىوتسملا «يه ومنلا اذهل تايوتسم ةثالث ددح دقو .لافطألا دنع
 ةفاقثلا اهبسنت يتلا تايمستلاو دعاوقلاب لفطلا رثأت ىلإ ريشيو «يديلقتلا
 «ةعاطلاو ةبوقعلا وحن هجوتلا ةلخرم ىوتسملا اذه نمضتيو ءرشلاو ريخلل
 مارتحا ىلإ ريشيو «يديلقتلا ىوتسملاو . يعئارذلا يبسنلا هجوتلا ةلحرمو
 اذه نمضتيو ءاهتاذب ةمئاق ay S ةمألاو ةعامجلاو ةرسألا ريياعمل درفلا
 وحن هجوتلا ةلحرمو Voll ةيصخشلا تاقالعلا قفاوت ةلحرم ىوتسملا
 ديدحت ىلع درفلا ةردق ىلإ ريشيو .يديلقتلا دعب ام ىوتسملاو .نوناقلاو ماظنلا
 اذه نمضتيو .تاعامجلاو دارفألا ةطلس نع ًاديعب ةيقالخألا ميقلاو ءىدابملا
 هجوتلا ةلحرمو «ينوناقلا ىعامتجالا دقعلا وحن هجوتلا ةلحرم ىوتسملا
 ٠ ١ . يملاعلا يئدبملا





 لصفلا
 سداسلا

 ةيعفادلا





 .ةيوبرتلا اهتيمهأو ةيعفادلا ةعيبط -

 .ةيعفادلا تايرظن -

 . ةيطابترالا ةيرظنلا -

 . ةيفرعملا ةيرظنلا -





 يف بالطلا فالتخا بابسأ نع نوملعملاو ءابآلا لءاستي ام ًاريثك
 ىلع لبقي ضعبلاف «ةيسارد .aol وأ يسردم طاشن يأ وحن مهعاجر

 وأ رخآلا ضعبلا اهضفري نيح يف clue ريبك سامحب ةيسردملا تاطاشنلا

 طاشن يف بالطلا دحأ قرغتسي دقو .صضاغتمالا وأ روتفلا نم ءىشب اهلبقتي

 طاشنلا اذه يف رباثي نأ رخآ بلاط عيطتسي ال انيب cab yb تاعاسل يسارد

 تايوتسم ىلع لوصحلا ىلإ بالطلا ضعب ئعسيو ءأدج ةريصق ةرتفل الإ
 وأ ةيداع تايوتسمب رخآلا ضعبلا هيف ئضري يذلا تقولا يف « ةقوفتم ةيليصحت

 , ةهصمحنم

 هربتعي يذلا Motivation ةيعفادلا موهفمب ليبقلا اذه نم ةلئسا طبترت

 بالطلا فالتخا نع ةلوؤسملا لماوعلا دحأ سفنلا ملعو ةيبرتلا يف نوثحابلا

 تاطاشنلاو ةيساردلا داوملا لايح les gle يلا طاشنلا تايوتسم ثيح نم

 ‹ يسردملا ليصحتلاب هتقالعو ةيعفادلا موهفم ةعيبط ىلع فوقولا نإ . ةّيسردملا

 نم هنكميو «هبالط ليصحت يف ةرثؤملا لماوعلا ضعب مهف ىلع ملعملا دعاسي
 مهتاردق رامثتسا ىلع بالطلا . ءالؤه عصجشت يتلا تايجيتارتسالا ضعب

 .ةعونتم ةيوبرت فادهأ Gat لاجم يف ةيلعاف AT وحن ىلع مهتاطاشنو

 اهتقالعو اهتايرظنو ةيوبرتلا اهتيمهأو ةيعفادلا ةعيبط لصفلا اذه لوانتيو
 . يساردلا ليصحتلاب



 ةيوبرتلا اهتيمهأو ةيعفادلا ةعيبط

 طاشنب مايقلا ىلع درفلا ضحي ام ىلإ ةراشإلل ةّيعفادلا موهفم مدختسي
 نأ سانلا مظعم ضرتقيو .ةنّيعم ةهجو وحن طاشنلا اذه هيجوتو ءام يكولس

 كولسلا اذه ولتي ام ببسب ًانيعم ًاكولس سرامي درفلا نأ يأ «يفيظو كولسلا
 ,ةقيقحلا هذه تناك ابرو «هتابغر وأ هتاجاح ضعب عبشت بقاوع وأ جئاتن نم

 ىلإ موهفملا اذه ريشي ثيح «ةيعفادلا موهفم ءارو نمكت يتلا ةملسملا يه

 يقبتو ههجوتو كولسلا ىلع ضحت تايلمع ىلإو ءةيلخاد ةيروعش تالاح
 اهنأ الإ ءرشابم وحن ىلع ةيعفادلا ةظحالم ةلاحتسا نم مغرلا ىلعو .هيلع
 هجاتنتسا نكي .يوبرتلا سفنلا ملع ميهافم نم ًايساسأ ًاموهفم لكشت
 اهقايس يف كولسلا اذه يرجي ىتلا ةئيبلا ةظحالمو ءدارفألا كولس ةظحالمب

(Ball, 1977)0  

 ءءادألاو ظافتحالاو ملعتلا يف ةيعفادلا هبعلت يذلا مالا رودلل ًارظنو

 نيتتف ىلإ عفاودلا اومسقف ءاهيف ةرثؤملا لماوعلا ديدحت سفنلا ءالع لوح

 نع ةمجان عفاود يهو Biological motives» ةيجولويبلا عفاودلا ةئف «نيتريبك

 . . .مونلاو ةحارلاو سنجلاو شطعلاو عوجلاك «ةعونتم ةّيجولويزيف تاجاح
 نع ةمحانلا عفاودلا يهو Social motives¢ ةيعامتجالا عفاودلا ةئفو ءخلا

 ريدقتو زاجنإلاو نمألاو ءامتنالا ىلإ ةجاحلاك ةيعامتجالا au عم لعافتلا

 . خلا . . . تاذلا قيقحتو تاذلا

 bys Bu اوك ثيح نم ةيوبرتلا ةهجولا نم ةّيعفادلا ةيمهأ ىدبتتو

dةنيعم تامامتها ديلوتو اههيجوتو باللطلا ةيعفاد ةراثتساف .ابهتاذ  cee 

 قاطن جراخ ةيكرحو ةيفطاعو ةيفرعم تاطاشن ةسرامم ىلع نولبقي مهلعجت

 يتلا ةماها ةيوبرتلا فادهألا نم يه «ةيلبقتسملا مهتايح يفو يسردملا لمعلا

 نم ةيملعتلا ةهجولا نم ةيعفادلا ةيمهأ ىدبتت اك . يوبرت ماظن يأ اهدشني

 ىلع ةنيعم ةّيميلعت فادهأ زاجنا ليبس يف اهمادختسا نكمي ةليسو اهنوك ثيح

 بلاطلا ةردقل ةددحملا لماوعلا دحأ اهرابتعا لالخ نم كلذو .لاعف وحن

 ةقالع ىلع ةّيعفادلا ,OY .)Gage and Berliner 1979( زاجنإلاو ليصحتلا ىلع
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 ىلع يهو .ىرخأ نود تاطاشنتلا ضعب ىلإ ههابتنأ هجوتف بلاطلا لويمب

 ىلع هلحتو هكولس يف رثؤت تاززعم تاريئث لا ضعب نم لعجتف هتاجاحب ةقالع

 .لاعفو طشن لکشب لمعلاو ةرباثملا

 ةيعفادلا تايرظن

 «سفنلا ءالع نيب ًاريبك ًالدج اهتايرظنو ةيعفادلا ةعيبط ةلأسم ريثت
 ميهافملا ضعب ديدحت يف تابوعص نم هنوهجاوي ام ددصلا اذه يف نوهجاويو

 لاق دقو .خلا . .ةّيصخشلا وأ راكتبالا وأ ءاكذلاك ىرخألا ةيجولوكيسلا

 كولسللو ناسنإلل مهتارظن فالتخاب فلتخت تايرظنلا نم ددعب ءاملعلا ءالؤه
 نأ ريغ .اهيلإ نومتني يتلا ةيجولوكيسلا سرادملا ءىدابم فالتخابو «يناسنإلا

LTةروص ءاطعا ىلع ةرداق ريغ ءاهياحصأ ءاعدا مغر «تايرظنلا هذه نم  
 لاحلا ةعيبطب ينعت ال هذهك ةقيقح نإ ,Ball) 1977)ةيعفادلا موهفم نع ةلماك

 لاجملا يف ةصاخبو Ub ةرفاوتملا ةيعفادلا تايرظن ةدئاف وأ ىودج مدع

 كولسلل قمعأ مهف ىلع ملعملا دعاست يهف .سكعلا ىلع لب «يوبرتلا
 clay يذلا مالا رودلل ًارظن «هنع حضاو روصت نيوكت نم هنكمتو .يناسنإلا

 تايرظنو ملعتلا تايرظن يف ةيضاملا ةليلقلا دوقعلا لالخ هبعلت ةيعفادلا

 ةيهسمو ةديدع ةيعفادلا تايرظن تناك الو ,Klausmeier). 1975( ةيصخشلا

 بناوجلا مهأ لوانت ىلع يلي ايف رصتقنسف «هريسفتو يناسنإلا كولسلا حرش يف
 ةيطابترالا ةيرظنلا «يه ةريهش تايرظن عبرأ اهيلع يوطنت يتلا ميهافملاو
 ASH ثيح «يسفنلا ليلحتلا ةيرظنو ةيناسنإلا ةيرظنلاو ةيفرعملا ةيرظنلاو

 انيب «ملعتلا 3 ةيعفادلا رود ىلع (ةيفرعملاو ةيطابترالا) نايلوألا ناتيرظنلا
 يف ةيعفادلا رود ىلع (ةيليلحتلاو ةيناسنإلا) نايرخألا ناتيرظنلا دكؤت

 ۰ . ةيصخشلا

 Association theory ةيطابترالا ةيرظنلا

 ىحنملا تاذ ملعتلا تايرظن ءوض يف ةيعفادلا ريسفتب ةيرظنلا هذه ىنعت

 5 - ۴ ةباجتسالا  ريثملا تايرظنب ةداع اهيلع قلطي ام وأ «يكولسلا

¥ev 



theoriesملعتلا ةلأسم اولوانت نيذلا ءالعلا لئاوأ نم كيادنروت ناك دقو .  

 صاخلا لصفلا عجار) ملعتلل ساسأك اطخلاو ةلواحملا x لاقو .ًايبيرجت
 يدؤي ثيح Law of effect» رثألا نوناقب ملعتلا اذه رسفو (ملعتلا جذامنب

 نيح يف ءاهتيوقتو ةباجتسالا هذه ملعت ىلإ ام ةباجتسا ولتي يذلا عابشإلا

 ,lab .اهولتي يتلا ةباجتسالا فاعضإ ىلإ عابشإلا مدع وأ جاعزنالا يدؤي

 عفاودلا ىلإ جاعزنالا وأ pel بنجتو عابشإلا نع ثحبلا ريشي .نوناقلا اذهل

 ملعتملا نأ يأ .نيعم يريثم عضو يف ةنيعم تاباجتسا ملعت ءارو ةيفاكلا

 AY تالاح بنجتو عابشإلا OYE قيقحت يف ةبغرل ًاقبط بيجتسي وأ كلسي
 امم ةقد AST وحن ىلع هددحيو SY نوناقب ,Hull) 1952( له ذخأيو

 Need ةجاحلا لازتخا وأ ضيفخت حلطصم مدختسي ثيح «كيادنروت لعف

Reductionزفاحلا حلطصمو «عابشإلا ةلاح ىلع ةلالدلل  Driveىلع ةلالدلل  

 ةقالع له ددح دقو .كولسلاو ةجاحلا نيب ةعقاولا ةلخدتملا تاريغتملا ضعب

 : يلاتلا جذومتلا بسح زفاحلاو SEL كولسلا

 d ًارثؤم ارود بعلي القتسم ًاريغتم جذومنلا اذِه Gb ةجاحللا ربتعت

 ديدحت d ًارثؤم ًارود هرودب اذه بعليو «لخدتم ريغتمك زفاحلا ديدحت

 رمألا «ةجاحلا لازتخا ىلإ يدؤت ةنيعم تاباجتسا ملعتملا نع ردصتف «كولسلا
 تاجاحلا نيب ةيلعافتلا تاقالعلا نأ يأ . ملعتلا جتنيو كولسلا ززعي يذلا

 ىلإ يدؤتو نيعم عضو يف ةرداصلا تاباجتسالا ددحت يلا يه «زفاوحلاو

 .اهملعت

 ضارتفال ةرورض «يئارجالا ملعتلا جذون بحاص «رنكس ىري ال
 زيزعتلا موهفمب لبقي هنأب le) .كولسلا ريسفتل زفاحلاك ةلخدتم تاريغتم

 ةيعفادلا ىنعم ىلع هتاذ يف يوطني يذلا موهفملا كلذ .ملعتلل ساسأك

(Klausmeier, 1975)نامرحلا موهفم كلذ نع اضوع مدختسيو  Deprivation « 

 زيزعتلا يدؤي ثيح ءاهنامرح ةيمكب طبترم (ملعتملا) ةيوضعلا طاشن نأ ىريو
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 ةباجتسا ولتي يذلا زيزعتلاف col dt ةيمك ضفخت يتلا تاباجتسالا ةيوقت ىلإ

 ثودح ةيلامتحا نم ديزي ملؤم ريثم ةلازإو «ةيناث اهثودح ةيلامتحا نم ديزي ام
 ضارتفال رربم يأ كانه سيل كلذل «ريثملا اذه ةلازإ ىلإ تدأ يتلا ةباجتسالا
 بسانملا مادختسالا نأ رنكس رصتقيو .كولسلل ةددحم ةيلخاد لماوع ةيأ

 ةيبلسلا تاززعملا ديدحت اهئوض يف متي يتلاو.ةعونتملا زيزعتلا تايجيتارتسال
 عجار) هيف بوغرملا كولسلا جاتنإب ليك ءاهمادختسا لوادجو ةيباجيالاو
 .(ميلعتلا جذامنو هجذامتو ملعتلاب ةصاخلا لوصفلا

 لع ًاساسأ موقت ءةيعفادلل ةيطابترالا تاريسفتلا نأ نم مغرلا ىلع
 الإ «يناويحلا ملعتلا تلوانت يلا براجتلا ضعب اهنع تضخمت يتلا جاتا

 ay تالاحف «يرشبلا ملعتلل ةبسانملا ءىدابلا ضعب قاقتشا نكمي هن
 cls كولس نع مجانلا ةجاحلا لازتمخاو «ةنيعم تاباجتسا ءادأ نم ةجتانلا

 ملعت ءىدابم يه ءاهيف بوغرملا كولسلا طامنأل رشابلاو بسانملا زيزعتلاو
 .بالطلا دنع اهتراثتساو ةيعفادلا ريسفت يف ةديفمو .ةماه

 Cognitive theory ةيفرعملا ةيرظنلا

 ىكولسلا طاشنلا نأ ةيعفادلل ةيكولسلاو ةيطابترالا تاريسفتلا ىرت
 .هتاذ كولسلا نع لغم نيعم فده ىلإ لوصولل ةعيرذ وأ ةليسو
 ىلإ ريشت تاززعملا وأ تاباثإلا ىلع لوصحلا لجأ نم ةرداصلا تاباجتسالاف

 بحاص نع ةلقتسم لماوع اهددحت Extrinisic Motivation ةيجراخ ةيعفاد

 عقت دق i pts هطبضو كولسلا ةيمتح ىلإ ريشي يذلا رمألا .هتاذ كولسلا

 نأ هدافم ضارتفاب ملستف ةيفرعملا تاريسفتلا امأ .درفلا ةدارإ قاطن جراخ

 ةيعاو تار ارق ذاختا نم هنكمت ةرح ةدارإب عتمتي ?ope Gh يرشبلا نئاكلا

 ىلع تاريسفتلا هذه دكؤت كلذل » ,Hunt) 1965( هيف بغري يذلا وحنلا ىلع

 ve OY .عقوتلاو ةّينلاو دصقلاك ةيزكرم تاطسوتمب ًاطابترا رثكأ ميهافم
falةيتاذ ةيعفادب هدوزي درفلل  Intrinsic Motivationىلإ ريشتو هيف ةلصأتم  

 تايلمع نع ةداع مجنيو ,ةليسوك سيلو هتاذ يف ةياغك يكولسلا طاشنلا

 يذلا يريثملا عضولا يف يف درفلل ةرفاوتملا ةيسحلا تاكردملاو تامولعملا ةحلاعم
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 Vander Zar) يتاذلا طبضلا نم ةيلاع ةجردب درفلا عتمتي كلذبو 64d دجوي

„den, 1980) 

 نكي ةيتاذلا ةيعفادلا نم عون يه ءالثم عالطتسالا بح ةرهاظف

(Day and Berlyne, 1971; Deci; كولسلا ld, als ىدل IU طبضلا ىلع 

 .ًايساسأو ًايتاذ ًايناسنإ ًاعفاد عالطتسالا بح رابتعا نكمي gall اذهبو 1975)
 عفادلا اذه ةرورض ىلإ ,Maw and Maw) 1965( نيثحابلا ضعب راشأ دقو

 ةصاخبو «نيملعتملا نكي هنأل ءةيسفنلا ةحصلاو راكتبالاو ملعتلا يف هرثأو

 وحن ىلع ةضماغلاو ةبيرغلاو ةديدحلا رصانعلل ةباجتسالا نم «مهنم لافطألا

 ةرباثملا نمو ime مهسفنأ نع ديزملا ةفرعم ٤ ةبغرلا ءادبا نمو 2 يباجيا

 لع ةردفلا نيسحتل ةيرورض رومأ يهو ,LEW YI ثحبلا ىلع

 . ليصحتلا

ple1965( نوسنكتا  (Atkinson,ةيعفادلا يف ةيرظن  bosةيعفادب  

 دادعتسا يه حاجنلا زاجنإل ةعزنلا نأ dl ًاريشم «قيثو وحن ىلع ليصحتلا

 ةثالثل ةفيظو يكولس طاشن يأب اهطابترا ثيح نم لكشتو «بستكم ىعفاد
 ؛ ىه ليصحتلا ىلع بلاطلا ةردق ددحت تاريغتم

 ةمهم ءادأ ىلع درفلا مادقإ ىلإ عفادلا اذه ريشي :حاجنلا زاجنإل عفادلا- ١

 .نكمملا حاجنلا ةربخ باستكا 5 هنم ةيغر ‹ نيريبك سامحو طاشنب ام

 HF عفاد وه cel عفاد يف ىلجتت ةيعيبط ةجيتن عفادلا اذه نأ ريغ

 يذلا لشفلا نم افوخ ةنيعم ةمهم ءادأ بنجت درفلا لواحي ثيح .لشفلا

 نيابت ءارو حاجنلا زاجنا عفاد نمكيو .اهئادأ يف ههجاوي نأ نكي
 يليصحتلا باللطلا یوتسم عفتري ثيح ةيليصحتلا ork sm d باللطلا

 .حيحص سكعلاو «عفادلا اذه عافتراب (ةيليصحتلا مهتيعفاد وأ)

 ميوقت ةيلمع ىلع فقوتت ةمهم ةيأ حاجن ةيلامتحا نإ :حاجنلا ةيلامتحا  ؟

 حاجنلا ةيلامتحا حوارتتو .ةمهملا هذه ءادأ هب طوتملا درفلا | موقي يتاذ
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 ةيمهأ ىلع ًادامتعا lie عفترم ىوتسمو We ضفخنم ىوتسم نیب
 بلاطلاف ءةقالعلا بحاص درقلل ةبسنلاب هتيبذاج ىدمو هتميقو حاجنلا

 ةريبك هحاجن ةيلامتحا نوكت «ةريبك ةميق يسردملا حاجنلا يف ىري يذلا

 نأ ريغ «هيدل ليصحتلا ةيعفاد ززعت هروصتي امك حاجنلا ةميق OY ءًاضيأ
 هذه ىوتسم نم للقت ءهثعاب ضافخنا وأ هتبوعص وأ Gall دعب

 . ةيلامتحالا

 ثعاب ةميق دايدزا بلطتي .ةمهملا ةيوعص دايدزا نإ : حاجنلا ثعاب ةميق ٣

 ثعابلا نوكي نأ بجي ءةبوعص AT ةمهملا تناك الكف «حاجنلا

Incentiveماهملاف « عفترم يعفاد ىوتسم ىلع ظافحلل ةميق ربكأ (ةباثإلا)  

 لجأ نم درفلا سامح ريثتست ال «ةميقلا ةليلق ثعاوبب ةطبترملا ةبعصلا

 ةمهملا ةبوعص ريدقتب موقي يذلا وه هسفن درفلاو .ةيلاع ةيعفادب اهئادأ

Lely 

 ناك اذإف .ناطبارتم لشفلا زاجنإل« عفادلاو حاجنلا زاجنإل عفادلا نإ
 اهحاجن ةيلامتحا نوكت يتلا ماهملا ءاذأ لواحيسف حاجنلاب اعوفدم بلاطلا

 ىوتسملا اذه دنع ةعفترم حاجنلا ثعان ةميق نوكتو ls ةيلامتحال ةيواسم

 بنجتيسف «لشفلا نم فوخلاب ًاعوفدم بلاطلا ناك اذإ امأ «ةيلامتحالا نم

 راتخيسو (لشفلاو on لامتحا ثيح نم ةيواستملا) ماهملا هذه لثم ءادأ

 .ةبوعص رثكألا ماهملا وأ «لشفلا ةيلامتحا ضيفختل ةلوهس رثكألا ماهملا

 . .تاذلا ىلإ سيلو ةمهملا ةبوعص ىلإ لشفلا وزع نكي ثيح

 دح ىلإ ةطبترم ليصحتلاو ملعتلا ىلع بلاطلا ةردق نأ قبس امم حضتي

 .ًاساسأ ةبستكم ةعزنلا هذه تناك Uy «حاجنلا زاجنإ ىلإ ةيعفادلا هتعزنب ريبك
 عفاد ىلع أرطي ليدعت يأف «ةردقلا كلت ليدعت ةيناكماب لوقلا نكمملا نمف

 ليدعت ىلإ يدؤي .حاجنلا Geb ةميق وأ حاجنلا ةيلامتحا وأ حاجنلا زاجنإ

 ىلع هتردق ليدعت يف هرودب رثؤي اذهو «جاجنلا زاجنإل بلاطلا ةيعفاد

 ةيفرعملا تايرظنلا اهمدختست يتلا ميهافملا مهأ ضارعتسا نم نّيبتي
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 ريسفت لضفت تايرظنلا هذه نأ ءةيعفادلا يف اهرظن تاهجو نایب یدل

 دصقلاو عالطتسالاو ةيتاذلا عفاودلاك «ةيزكرم تاطسوتم ةلالدب ةيعفادلا

 ىلع اهعيمج ميهافملا هذه يوطنت ثيح call ...حاجنلا زاجنال عفادلاو

 هاجتالاب هكولس هيجوتو رايتخالا ىلع هتردقو هتأدابمو درفلا ةيرح ىلع ديكأتلا
 فارتعا مدع لاوحألا نم لاح ةيأب ينعي ال اذه نأ ريغ .هيف بغرب يذلا ٠

 «ههيجوتو كولسلا ةراثتسا ىلع اهتردقو ةيجولويزيفلا تاجاحلا ةوقب نييفرعملا
 هذه نأ نوري مهنكل ؛ةيجراخ ote ةطوبضملا ةيزيزعتلا ثداوحلا ةيمهأبو

 ءاهعيمج ةيناسنإلا ةيعفادلا بناوج ريسفتل ةيفاك ريغ ميهافملا وأ لماوعلا
 . ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم دعب ومنت يتلا بناوجلا كلت ةصاخبو

 Humanistic theory ةيناسنإلا & رظنلا

 تاساردب اهتقالع ثيح نم ةيعفادلا ريسفتب ةيناسنإلا ةيرظنلا ىنعت

 نيتيرظنلل ةبسنلاب رمألا وه امك «ملعتلا تاساردب اهتقالع نم رثكأ ةيصخشلا
 ,Maslow) ولسام ىلإ ةيرظنلا هذه ميهافم مظعم بسنتو .ةيفرعملاو ةيطابترألا

 اهعيمج ةيناسنإلا ةيعفادلا ريسفت ةيناكماب لئاقلا ضارتفالا ضفري يذلا 1970)

 مغر «زيزعتلاو نامرحلاو GUIS «نييكولسلا وأ نييطابترالا ميهافم ةلالدب
 تاجاح عابشإب ةعوفدم نوكت .يناسنإلا كولسلا لاكشأ ضعب نأب هفارتعا

 زاجنإل يمره وحن ىلع ومنت ةيناسنإلا ةيعفادلا نأ ولسام ضرتفي .

 تاجاحلا هذه نأ ريغ «تاذلا قيقحت تاجاحك معفترم ىوتسم تاذ تاجاح

 ةيجولويبلا تاجاحلاك ىندألا تاجاحلا عابشإ دعب الإ درفلا كولس يف ىدبتت ال

 ةعبسب اهددحيو ,يمره وحن ىلع درفلا تاجاح ولسام فنصي كلذ . ةينمألاو

 عقت امنيب «فينصتلا ةدعاق يف ةّيجولويزيفلا تاجاحلا عقت ثيح «عاونأ
 : يه تاجاحلا هذهو cared يف ةيلامحلا تاجاحلا

 Physiological Needs ةيجولويزيفلا تاجاحلا-١

 ماعطلاك «ةيسيئر فانصأ ةعومجمب ةيجولويزيفلا تاجاحلا ولسام ددحي

 فورظ يف ناسنإلا كولس نأ ىريو .خلا . . :ةحارلاو نيجسكوألاو بارشلاو
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 تاناويحلا كولسب هيبش «نيفرطتلا شطعلا وأ عوجلاك ,ديدشلا نامرحلا
 ةروص «هذهك فورظ تحت يناسنإلا كولسلا ةسارد يطعت ال كلذل ءايندلا

 عابشإل عفادلا نأ ىري LS ءةيناسنإلا ةيعفادلل ايلعلا تايوتسملا نع ةقداص

 لوصحلا OY «ةيجولويزيفلا تاجاحلا عابشإل عفادلا نم ىوقأ تايوتسملا هذه

 ةياهن سيل bee ةطبترملا ةيجولويزيفلا تاجاحلا عابشإو بارشلا وأ ماعطلا ىلع
 نم درفلا pF ىلإ عابشإلا اذه يدؤي لب « ةيناسنإلا ةيعفادلل ةبسنلاب فاطملا

 تاجاحلا روهظل ةيفاكلا ةصرفلا ةحاتإ ىلإو «ةيجولويزيفلا هتاجاح ةرطيس

lSىللعألا ىرتسملا  

Safety Needs نمألا تاجاح  ؟ 

 dy «ةنينأمطلاو نمألاو ةمالسلا يف درفلا ةبغر ىلإ تاجاحلا هذه ريشت
ufعضرلا ىدل نمألا تاجاح ىدبتتو .فوخلاو بارطضالاو قلقلا  

 وأ ةرتاوتم وأ ةينيتور ةيكولس طاغنأ ليضفت ىلإ مهتعزن لالخ نم لافطألاو

SJLيتلاو «ةفولأملا ريغو ةبيرغلا عاضوألا بنجت ىلإ مهتعزن لالخ نمو  

 لافطألا دنع نمألا تاجاح ىدبتت اك .فوخلاو قلقلا عاجر ةداع رجتست

 يف ءالؤه هب موقي يذلا طشنلاو رطيسملا كرحتلاب ءءاوس دح ىلع نيدشارلاو
 ثراوكلا وأ ءابوألا وأ بورحلاك ةماعلا ةمالسلا ote يتلا ءىراوطلا تالاح

 . ةيعيبطلا

. Love and Belonging Needs s|.3'Yiy بحلا تاجاح ۳ 

 ةينادجو تاقالع ءاشنا يف ةبغرلا ىلع ءاهتنالاو بحلا تاجاح يوطنت

 درفلا ةايح يف ةماحلا تاعومجملاو دارفألا عمو «ةماعب نيرخآلا عم ةيفطاعو

 بايغ ىدل درفلا هيناعي يذلا روعشلا يف تاجاحلا هذه ىدبتتو .ةصاخب
 ةرهاظ روعشلا اذه ربتعيو «هيدل نيبرقملا وأ هلافطأ وأ هئايحأ وأ هئاقدصأ

 ةايحلا يف درفلا ةمهاسم نأ ولسام دقتعيو .ةفاك ءايوسألا دارفألا باتنت ةيحص

 Oly «فطاعتلاو داوتلاو ,LY بحلل هتاجاحب ةعوفدم وأ ةددحم ةيعامتجالا

OYEعابشا مدع نع مجنت دق «بابشلا دنع ةصاخبو «درمتلا وأ نايصعلا  

 . تاجاحلا هذه لثم
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 Self - Esteem Needs تاذلا مارتحا تاجاح . ۽

 درفك ةيصخشلا هتميق قيقحت يف درفلا ةبغر ىلإ تاذلا مارتحا تاجاح ريشت

 ةءافكلاو ةرادحلاو ةقثلاو ةوقلا رعاشمب تاجاحلا هذه عابشا ىدبتيو ءزيمتم

 .ةينودلاو زجعلاو فعضلاب روعشلا ىلإ اهعابشإ مدع يدؤي نيح يف .ةدئافلاو
 قيثو وحن ىلع طبترم تاذلا مارتحاب ساسحإلا نأ ءانه ركذلاب ريدجلا نمو
 هتوقب رعشيو هسفنب قثي يذلا بلاطلاف «ةّيسردملا هلامعأ يف بلاطلا حاجنب

 روعش همزالي يذلا بلاطلا نم ليصحتلا ىلع ردقأ .هاودجو هتءافكو

 1 . ةينودلا وأ زجعلا وأ فعضلاب

Self - Actualization Needs تاذلا قيقحت تاجاح  ه 

 ةعونتملا هتاناكما قيقحت يف درفلا ةبغر ىلإ تاذلا قيقحت تاجاح ريشت

 .هيلع نوكي نأ نكمي يذلا صخشلا ودغي ثيحب «يلكو يلعف وحن ىلع
 يف درفلا اهسراي يتلا ةينهماللاو ةينهملا تاطاشنلا يف تاجاحلا هذه ىدبتتو
 درفلا نأ ولسام ىريو .هتاردقو هلويمو ,GLE عم قفتت gly .ةدشارلا هتايح

 رصقي هنأ ريغ clue ةيلاع ةيسفن ةحصب عتمتي .هتاذ قيقحت عيطتسي يذلا

 نل نيعفايلاو DULY OF (bad نيدشارلا دارفألا ىلع تاذلا قيقحت تاجاح

 رمألا «مهجضنو مهو لامتكا مدع ببسب تاجاحلا هذه قيقحت نم اونكمتي

 رسأو مهتاقادصو مهنهمو مهميقو مهتيوه ليكشت ىلع مهتردق نود لوحي يذلا
 وحن ىلع تاذلا قيقحت تاجاح اهيف دسجتت رومأ يهو call . . . مهب ةصاخ

 فرعتلا نم مهنكمت قرطب مهومن هيجوتو لافطألا ةياعر لباقملاب نكميو .يلعف
 لضفأ ىلع اهقيقحتو اهتيمنتل مهمامأ لبسلا دهمتو .مهتاردقو مهتاناكمإ ىلإ
 . هجو

Needs to Know and Understand مهفلا و ةفرعملا تاجاح 5 

 يف ىلجتتو Bally مهفلا يف ةرمتسم ةبغر ىلإ تاجاحلا هذه ريشت
 ءةفرعملا نم ديزملا نع ثحبلا dy «ةيفاشكتسالاو ةيعالطتسالا تاطاشنلا

 مهفلا تاجاح نأ ولسام ىريو .تامولعملا نم نكمم ردق ST ىلع لوصحلاو

Ballyمهريغ نم دارفألا ضعب دنع ًاحوضو رثكأ يه . Lendهذه نوكت  
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 ليلحتلا ىلع ةمئاقلا «ةيجهملا ةسرامملا يف ةبغر اهقفاريسف cas تاجاحلا

 ًايويح ًارود تاجاح لا نم فنصلا اذه بعليو .تاقالعلا يف ثحبلاو ميظنتلاو

 نم مهنكمت اهزيزعتو اهتراثسا ةيلمع oF ,2يميداكألا بالطلا كولس يف

 . ةيلخاد ةيتاذ عفاود ىلع ًادامتعا «يملعلا ريكفتلا لوصأو ةفرعملا باستكا

Aesthetic Needs ةيلامملا تاجاجلا  ا/ 

SS ىلجتتو «.ةيلامجلا ميقلا يف ةبغرلا ىلع ةيلامحلا تاجاحلا Ja 

 ءاوس لامكلاو قاستالاو ماظنلاو بيترتلل مهليضفت وأ مهلابقإ يف دارفألا ضعب

 بنجت ىلإ مهتعزن يف كلذكو «تاطاشنلا وأ عاضوألا وأ تاعوضوملا يف
 نم مغرلا ىلعو .قسانتلا مدعو ئضوفلا اهيف دوست يتلا ةحيبقلا عاضوألا

 تاجاحلا ةعيبط مهف ةبوعصب ولسام فارتعا  ILAدرفلا نأ دقتعي هنأ الإ

 هتعيبطب لامحلا نع ثحبلا ىلإ عزني ةميلس ةيسفن ةحصب عتمتي يذلا يوسلا
 ناك ءاوس  Subةعفنم ةيأ نع ةلقتسمو ةقلطم ةميقك هلضفيو ءًادشار مأ

 ةيدام ,

 ملعتلا جذامت يف اهرثأو «ةيعفادلا يف ولسام ةيرظن ةيمهأ نم مغرلا ىلع
 ناسنإلا ةيرحب ملست ةيفسلف راكفأ ىلع موقت اهنأ الإ «ةيناسنإلا جالعلاو

 . يملعلا هانعمب بيرجتلا نم ولختو «عادبإلاو لقعتلا ىلع هتردقو هتيريحو

 رمألا ءةيدايعلا ريغو ةيدايعلا تالباقملاو تاظحالملاب اهجئاتن تقتشا ثيح

 ىودج مدع ينعي ال اذه نأ ريغ .اهقدص ىدم نم ققحتلا نود لوحي يذلا

 نيملعملاو ءابآلا كاردإف ca ly ةئشنتلا لاحم يف امتدئافو ءةيرظنلا كلت

 عفاودلا ضعب عابشا ةرورضو ءةيناسنإلا عفاودلا ةيمره ةقيقحل نيبرملاو
 ديدعلاب ءالؤه رصبي «ىلعألا ىوتسملا تاذ عفاودلا عابشا نم نكمتلل ءايندلا

 . مهتيبرتو لافطألا ةئشنت ءانثأ اهتاعارم بجي يتلا رومألا نم

 Psychoanalysis Theory ىسفنلا ليلحتلا ةيرظن

 اهميهافم مظعمو افوصأ 5 دوعت يتلاو « يسفنلا ليلحتلا ةيرظن وحشت

 ةيفرعملاو ةيطابترالا تايرظنلا يحانم نع ايرذج lt ىحنم «ديورف ىلإ
Ass Vlyةكولسو ناسنالل اهعابتا تاروصتو ةمدختسملا ميهافملا ثثيح نم  
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 ريسفت ىدل تبكلاو روعشاللاو ةزيرغلا موهفم مدختست يهف .هتيصخش روطتو
 ةغلاب ةيرظنلا هذه تناك الو .ءاوس دح ىلع يوسلا ريغو يوسلا كولسلا

 لع رصتقنسف «هعابتاو ديورف ذيمالت اهب ماق ةريثك تاليدعت اهتلوانتو .ديقعتلا
 . ةيناسنإلا ةيعفادلاب ةرشابملا ةقالعلا تاذ ةيرظنلا هذه ملاعم مهأ لوانت

 !BOY كولسلا بناوج مظعم نأ «ةركيلا هتيرظن يف ديورف دقتعي
 ىلع دكؤيو .ناودعلا زفاحو سنجلا زفاح امه «نييزيرغ نيزفاحب عوفدم
 حرطي اك «يلبقتسملا درفلا كولس ديدحت يف ةركبملا ةلوفطلا تاربخ رود ةيمهأ

 درفلا هب موقي ام ريسفتل Unconscious Motivation 4 يروعشاللا ةيعفادلا موهفم

 ءارو ةنماكلا عفاودلا ةفرعم وأ ديدحت ىلع ًارداق نوكي نأ نود كولس نم
 ةيلآ وهو .26م655109 تيكلا موهفمب رهاظلا هذه ديورف رسفيو .اذه هكولس

 بنجتیل Unconsciousness روعشاللا يف هتابغرو ه ASST درغلا اهم نزخم ةيسفن

 رفاوت مدعب قلعتت بابسأل «يروعش ىوتسم ىلع اهثحب
 .ىوتسملا اذه ىلع اهقيقحتل ةبسانملا

 ةلوفطلا تاربخ نيب لعافتلا نم عون ثدحي «ديورف ةيرظنل ًاقبطو
 «ناودعلاو سنجلا يزفاح نع ةمجانلا ةتوبكملا ةيروعشاللا تابغرلاو ةركبملا

 نع رح لا ريبعتلا نم لافطألا عنب نورخآلا نودشارلاو ءابآلا موقي ثيح

 تبك ىلع لافطألا ءالؤه هركي يذلا رمألا cop Pll cade ددحملا كولسلا

 دنع ىهتنت ال ةيلمعلا نأ ديب .يروعشاللا نزخملا يف هعادياو كولسلا اذه

 سنجل يزفاح ةيلعاف ءاهنا ىلإ wy ال تبكلا تايلمعف .دحلا اذه

 ديدحت يف امهرثأ ناسرامي لب .قلطم وحن ىلع كولسلا يف امهرثأو ناودعلاو

 تابغرلاو تاجاحلا نع ريبعتلا نكي ثيح .يروعشال ىوتسم ىلع كولسلا
 awk يف ًانايحأ دسجتت ike Gol ةيكولس لاكشأب ةتوبكملا عفاودلاو
 نكي كلذل .عمتجملا وأ تاذلا وحن ةهجوملا يبيرختلا كولسلا طاغأ ضعب

 ريغ وأ ةيوس ريغ اهرهاظ يف ودبت يتلا «ةيكولسلا BUY نم ديدعلا ريسفت
 .هيعوو درفلا كاردأ نع ةديعب ةيروعشال عفاودب ,ةلوقعم

 ملعتلاب ةلصلا ةديعب ةيعفادلا يف ىسفنلا ليلحتلا ةيرظن ودبت دق

1۹ 



 كولسلا روطتل تاريسفتو ميهافم نم همدقت ايف قيقدتلا نأ ريغ «ليصحتلاو
 ميلعت زاجنا ىلإ هرودب يدؤي يذلا رمألا «مهعم ةيلاعف AST لصاوت Gad uo “Kis ءهبالط كولس uw ديزملا مهف ىلع ملعملا دعاست ,call يناسنإلا

ae 

Achievement Motivation ليصحتلا ةيعقاد 

 ةيلبقتسم فادهأ عضو يف مهتابغر ةوق ثيح نم ةداع دارفألا فلتخي
 بسنيو .فادهألا هذه قيقحتل اهنوسركي يتلا دوهجلا ىدم يتو ءمهسفنأل

 لوانت دقو .اهنوكلتمي يتلا ةيعفادلا تايوتسم يف مهنيابت ىلإ فالتخالا اذه
 نم ًاقالطنا ليصحتلا ةيعفاد ةلأسم ةيضاملا نيثالثلا تاونسلا يف نوثحابلا
 ةعيبط اهيف ثحبو. ,Murray) 1938) ياروم be ماق يتلا ةركبلا ثوحبلا
 ًاددع ياروم ددح .ًايبيرجت اهسايق قرط ضعبو اهعاونأو ةيعفادلا
 دارفألا ىدل رفاوتت Universal Needs ةيملاع تاجاح bles تاجاحلا
 ةجاحلا culsy tr وأ مهقرع وأ مهسنج نع رظنلا ضغب مهعيمج

 اهدوجوب Gly Zl يلا ةيملاعلا تاجاحلا نيب نم Need to Achieve زاجنالل

 ىلع بلغتلا لجأ نم درفلا Use يتلا دوهجلاو ىوقلا ةعومجمب اهفرعو
 مدختسا ياروم لامعأب ًارثأتو .ةنكمملا ةعرسلاب ةبغصلا ماهملا زاجناو تابقعلا
 Need for ليصحتلل ةجاحلا موهفم نوسنكتأو دناليلكام لاثمأ نيثحابلا ضعب

Achievementةلاح يف حاجنلا ىلع ةلالدلل زاجنالل ةجاحلا موهفم نع ًاضوع  

 .نيعم قوفت رايعمل ًاقبط ةيسفانت

 نع فلتخت كلذب ىهو «ةيلقع UL وأ هاجتا ىلإ ليصحتلا ةيعفاد ريشت
 تاجردلا يف See دسجتي ك «ةظحالملل لباقلا يعقاولا ليصحتلا وأ زاجنإلا
 نم ًاعفترم ىوتسم درفلا كلتمي دقف ءام رابتخا ءادأ دعب درفلا ,UE يتلا
 هيف بغري يذلا حاجنلا ققحي ال ءرخآل وأ ببسل نكلو «ليصحتلل ةجاحلا
 عقوتملا نمف ءةيلقع De وأ أهاجتا ةجاحلا هذه تناك الو .يلعف وحن ىلع
 .اهيلإ فرعتلاو اهسايق نكمي ةنيابتم تايوتسمبو 2« مهعيمج دارفالا نيب اهدوجو
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 ةيعفاد لاجب نيثحابلا تهجاو gh ةيسيئرلا تابوعصلا ىدحإ نإ

 .ةيعفادلا هذه سايق نم نكت ةميلس سايق تاودأ ربوطت يه «ليصحتلا
a)عوضوملا مهفت رابتخا يا روم روط  Thematic Apperception Test (TAT) 

 صئاصخ ضعبو درفلا تاجاح ةساردل ةادأك «يطاقسإ رابتخا وهو

 صوحفملا ىلع بترتي «روصلا نم ًاددع رابتخالا اذه نمضتي .هتيصخش
 موقيو .روصلا هذه يف ةلثمملا تاعوضوملاو دارفألا لوح ةريصق ةصق فيلأت

 تيلاسأ ds als يف رث دوت درملا ةيعفاد نأ هدافم ضارتفا ىلع رابتخالا اذه

 ىتلا صصقلا تانومضمب هعفاود نع فشكلا نكمي ثيحب «صصقلا ءاشنإ

 عوضوملا مهفت رابتخا نم ةعونتم BUF هؤالمزو دناليلكام روط دقو .اهفلؤي
 لثمت ءالثم بالطلا ىلع ضرعت يتلا روصلا ضعبف .ليصحتلا عفاود سايقل
 .ةّيحارج ةيلمعل ًايبابض ًارظنم اهتيفلخ لثمت نيح يف ءةووصلا 57 يف ًايبص
 ةروصلا عوضوم لوح ةصق ALS قئاقد A ةدم dole بلاطلا ىطعيو

 : ةيلاتلا ةلئسألا ىلع بيجي ثيحب «مامتهالا عضوم

 . ؟ةروصلا يف لثمتملا ثدحلا ىلإ ىدأ يذلا ام ١

 . ؟ٹدحم يذلا ام

 . ؟ةروصلا يف نيلثمتملا دارفألا روعش ام ۳

 . ؟ةعقوتملا جئاتنلا ام 4

 نأب «ليصحتلا ةيعفاد ثيح نم عفترملا ىوتسملا وذ بلاطلا بيجي دق

 ةايح ذقنيو .ًاحارج هسفن روصتي ثيح «ةظقيلا مالحأ vay سرامي يبصلا

 نم يندتملا ىوتسملا وذ بلاطلا بيجي دقو .ًاعفترم الخد نمؤيو «سانلا

 ةيلمعل ضرعتت يتلا ةضيرملا همأ يف ركفي يبصلا ob «ليصحتلا ةيعفاد ثيح

 . قلقلاو ةريحلا ملاعم هيلع ودبت كلذل ءابتايحب يدوت دق ةبعص ةيحارج
 اهجئاتن جارختسا ةبوعصو ةيطاقسإلا تارابتخالا ديقعت نم مغرلا ىلع

 ةيعفادلا ثيح نم دارفألا نيابت ىلع تالالدلا ضعب رفوت اأ الإ ءاهليلحتو

 ىلإ ,Vander Zanden) 1980( ةديدع ثوحب جئاتن تراشأ دقو .ةيليصحتلا

 صئاصخ ضعبو ليصحتلا ةيعفاد ىوتسم نيب ةنيعم تاقالع دوجو
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 نيب ةيوق ةقالع دوجو ,Meclelland) 1965( دناليلكام نيب دقو .ةيصخشلا

 روصت SE ثيحب «كولسلا رهاظم ضعبو ليصحتلا ةيعفادل عفترملا ىوتسملا
 :يلاتلا وحنلا ىلع ليصحتلل ةجاحلا ثيح نم عفترملا ىوتسملا يذ درفلا

 ودبي ثيح .لامعألا لاجرو نيلواقملا كولسب هيبش وحن ىلع درفلا اذه كلسي

 هدوزت ةعونتم سيياقم مادختسا ىلإ وحنيو «لامعأ نم هب موقي ميف ًاحجان
 زاجنا يف همدقت وأ هحاجن ىدم ىلإ فرعتلا نم هنكمت «ةيدام ةعجار ةيذغتب

 ةرباثملاو ةيلوؤسملا لمحتو ةأدابملاب sale فصتيو cane اهعضو ىتلا فادهألا

 عابشإب رعشي الو .هتاتاكماو هتاردق ىدحتت يتلا ماهملا وأ لامعألا ةرشابمو

 فادهألا ققحو ءاهزاجنإب مزتلا يتلا ماهملا مامتإ ىدل الإ ليصحتلل هتجاح

 لخاد ردصم اذ هحاجن ناك اذإ الإ احجان هسفن ربتعي الو ءاهيلإ وبصي ىتلا

 .رخآ يجراخ طرش يأ وأ ةفدصلاو ظحلا لماوع نع ًاديعب «يتاذ

 ةيوبرت تاقيبطت

 جاتنتسا «ةيعفادلا ةعيبط تلوانت يتلا ةعونتملا تاريسفتلا ءوض يف نكمي
 ءاهزيزعتو بالطلا ةيعفاد ةراثتسا يف مهاست يتلا ءىدابملاو تاهجوملا ضعب

 :ءىدابملا هذه wal يلي ايفو «يليصحتلا مهئادأ نيسحت ىلإ يلاتلاب يدؤتو

 :اههيجوتو بالطلا تامامتها ةراثتسا ١

 ريثتست يتلا ىوقلا ضعب رفاوت ةرورض ةيعفادلا تاريسفت مظعم دكؤي

 ىلع هقابطنا ةّيملعتلا تاطاشنلا ىلع قبطني اذهو .هكولس هجوتو درفلا طاشن
 بالطلا هابتنا ةراثتسا Ube لعجي يذلا رمألا cel يكولس طاشن يأ
 بوغرملا فادهألا زاجنإب ةليفكلا لبسلا وحن مهتاطاشن هيجوتو مهتامامتهاو

 لئاسو وأ تاريثم مادختساب ةمهملا هذه زاجنإ نكميو .ملعملا ماهم ىلوأ ءاهيف

 «قئاقحلا ضعب ىلع يظفللا ديكأتلاف . ملعتلا عوضوم ثداوحلا وأ تاعوضوملا

 تاريثملا صئاصخ نم ةدافتسالا و «هاشنالل ةريثم ةنيعم تاريبعت مادختساو

 لع لهست يلا لئاسولا نم يه sinks نوللاو مجحلاو aS لاک ةيئيبلا
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 عالطتسالا بح عفاد ريثتست اک .ههيجوتو هبالط هابتنا باطقتسا رمأ ملعملا

 تاصنإلاو ءرظنلا ناعمإ يق امومع ىدبتي يذلاو «بالطلا ءالؤه دنع

 . .يملعتلا  يميلعتلا عضولا ين ديدج وه ام ىلإ هابتنالاو

 SE .مهدل عالطتسالا بحو مهتامامتهاو بالطلا هابتنا ةراثتسالو

 عضو فصوب وأ «ةريثم ةثداح وأ ةصقب يميلعتلا هطاشن أدبي نأ ملعملل

 رسأتو بالطلا ريكفت ىدحتت ةلكشم حرطب وأ «فولأم ريغ ءيش ىلع يوطني
 مهتردق قوعت دق يتلا تاتتشملا نع يلختلا ىلع مهربجت ثيحب «مهتامامتها

 ةقالع ىلع ةيلوألا تاطاشنلا هذه نوكت نأ نسحتسيو «هابتنالا زيكرت ىلع
 تاذ بالطلا صئاصخل ةبسانمو «مامتهالا عوضوم ةيساردلا ةداملاب ةقيثو

 ىوتسمو تاردقلاو ليصحتلا ىوتسمو ةقباسلا تاربخلاك «ليصحتلاب ةقالعلا

 .خلا .. .ومنلا

 : حاجنلاو زاجنإلل بالطلا تاجاح ةراثتسا - ۲

 زاجنإلل درفلا تاجاح نأ dll تايرظن ضعب ضرع ىدل نبت

 غلبي ال دقو «ةنيابتم تايوتسممب نكلو دارفألا عيج ىدل ةرفاوتم «حاجنلاو
 نم مهنكمي ًادح .رخآل وأ ببسل «بالطلا ضعب دنع تاجاحلا هذه ىوتسم
 ملعملا ىلع بترتي كلذل .اهقيقحتل ةمزاللا دوهجلا لذبو مهفادهأ ةغايص

 لدي ًاكولس نورهظي امدنع ةصاخبو .بالطلا ءالؤه لثل صاخ هابتنا هيجوت

 ةجاحلا يذ بلاطلا فيلكت نإ .ةيسردملا مهلامعأ ءادأ يف مهتبغر مدع ىلع

 لالقإلاو ءاهيف هحاجن نمضي «ايبسن ةلهس ماهمب «حاجنلاو زاجنإلل ةضفخنملا

 ىلإ ايدؤي نأ نكمي .لشفلا نع ةبترتملو اهيف بوغرملا ريغ جئاتنلا ةميق نم
 OY .حاجنلا يف هتبغر ىوتسم ةدايزو Gls بلاطلا اذه ةجاح ةراثتسا
 نع ةمحانلا قلقلا تالاح هبنجمو «هتاردقو هسفنب ةقثلا نم هنكمي حاجنلا

 . ةيلبقتسملا ةيميداكألا هتاطاشن ززعيو «لشفلا نم فوخلا

 :اهقيقحتو مهفادهأ ةغايص نم بالطلا نيكمت ۳

 ددحم درفلا كولس نأ ىلإ ءةيعفادلا يف ةيفرعملا تايرظنلا ضعب ريشت

 نيابتتو .ةيلبقتسم ةلحرم يف اهزاجنا يوني يتلا فادهألاو تاعقوتلاب ًايئزج
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 دقف ءاهتاذ فادهألا نيابتب فادهألا هذه زاجنإل ةمزاللا ةينمزلا ةرتفلا ةموميد

 لبقتسملاب قلعتت Gall ةديعب فادهأب اهطايترال .ةليوط ةرتفلا هذه نوكت

 ةبيرق فادهأب اهطابترال cle ةريصق نوكت دقو «بلاطلل ينهملاو يميلعتلا
 ةيسارد ةدحو وأ Bole نم نكمتلاك «نهار erat طاشنب قلعتت ءىدملا

 لمعب ةرشابم ةقالع ىلع .ىدملا ةبيرق ةيميلعتلا فادهألا تناك الو .ةنيعم
 ءاهقيقحتو مهفادهأ ةغايص ىلع هبالط ةدعاسم هيلع بترتيسف «هماهمو ملعملا

 هذه زاجنإ نم ًايجيردت نونكمتي ثيحب «لوألا ميلعتلا لحارم يف ةصاخبو

 .لبقتسملا يف مهسفنأب ةمهملا

 نم ديدعلا عابتاب مهفادهأ ةغايص نم هبالط نيكمت ملعملا عيطتسيو

 مهتغلب مهتغايصو ةيميلعتلا مهفادهأ ديدحت ىلع بالطلا بيردتك «تاطاشنلا

 نورقي يتلا فادهألا رايتخا ىلع مهتدعاسمو .مهعم اهتشقانمو «ةصاخلا

 اهعابتا بجي يتلا ةبسانملا تايجيتارتسالا ديدحت ىلعو ءاهزاجنإ ىلع مهتردقب
 ىوتسمك «هبالط صئاصخ ضعبب ملعملا ةفرعم نإ .اهقيقحم ةلواحم ىدل

 ابو .حومطلا ىوتسمو «ملعتلا ىلع ةردقلاو «قباسلا ليصحتلاو ءومنلا
alesىلع ملعملا دعاست «دوهجو تاردقو تادادعتسا نم ةيميلعتلا فادهألا  

 تايجيتارتسا باستكا نم هبالط نكمتو «لاعف وحن ىلع تاطاشنلا كلت ءادأ

 . اهزاجنإل ةمزاللا ططخلا ءانبو ,فادهألا عضو

 :ةبسانم زيزعت جمارب مادختسا - ٤

 ىلعو «ملعتلا يف زيزعتلا رود ةيمهأ ةيكرلسلاو ةيطابترالا تايرظنلا دكؤت
 عاضوألا يف زيزعتلا ذخأيو .هتاطاشن هيجوتو ملعتملا ةيعفاد ةراثتسا ىلع هتردق

 تاطاشنلاو «ةيسردملا تامالعلاو ءةيدالا تاباثإلاك ءةعونتم الاكشأ ةيميلعتلا

 ةعجارلا ةيذغتلاك .ةعجارلا ةيذغتلا لاكشأ ضعب ذخأي دق اك «ةيحيورتلا

 تايلمع ةعيبطب هتفرعم ءوض يف ملعملا عيطتسيو .ةيحيحصتلا وأ ةيمالعإلا
oj pallةبسانم زيزعت جمارب عضو «تازرعملا مادختسا تايجيتارتساو » 

 لوانتتو اذه .حاجتلا يف مهتابغر ززعتو «ةيليصحتلا بالطلا ةيعفاد ريثتست

 هتاينقتو هتايلاو زيزعتلا موهفم باتكلا اذه نم ةقحاللا لوصفلا ضعب
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 يف ًاليصفت AST تامولعم ىلع لوصحلا لجأ نم اهيلإ عوجرلا نكمي «ةفلتخملا
 .(ميلعتلا جذامنو هجذامتو ملعتلاب ةصاخلا لوصفلا عجار) لاجملا اذه

 :قلقلل ريثم ريغ يميلعت خانم ريفوت  ه
 تاجاحلا ضعب عابشإ ةرورض ىلإ ةيعفادلا يف ةيناسنإلا ةيرظنلا ريشت

 مارتحاو لبقتلاو تاقادصلا نيوكتو ءامتنالاو نمألاك «ةيساسألا ةيجولوكيسلا

collكلذل .تاذلا قيقحتو مهفلاو ةفرعملا تاجاح عابشإ نم نكمتلل  

 تاجاح ةقاعإ ىلإ .ةيساسألا تاجاحلا كلت عابشإ يف لشفلا يدؤي دقف

 بوغرملا وحنلا ىلع هتاناكمإو هتاردق قيقحتو ليصحتلاو. زاجنإلا ىلإ بلاطلا

casطورشلا هيف رفاوتت يفص خانم ءانب ملعملا ىلع ضرفي يذلا رمألا  

 ةيأ داعبتساو «تاذلا مارتحاو ءاتنالاو نمألل بالطلا تاجاح عابشإب ةليفكلا

 دوسي يذلا ديدشلا ae ert بالطلا قلق ريثت ةيديدبت لماوع

 تاجردلا بيترتو «حاجنإ ةيمه فرطتملا ديكأتلاو ءةيسردملا مظنلا مظعم

 نم يه «لشفلا ىلع ةبترتملا ws تابوقعلاو «ةيجراخ plu ءوض يف
 طابحا ىلإ يلاتلاب يدؤتو « مهفواخو بالطلا قلق ريثتست يتلا ةمساحلا لماوعلا
 بالطلا زفحل ةيرورض ودبت دق «قلقلا نم ةنيعم ةيمك نإ . مهلشفو مهتيعفاد

 يدؤي دق ةّيمكلا هذه زواجت نأ ريغ «ىوصقلا مهدوهج سيركت ىلع مهثحو
 صاخلا سداسلا لصفلا ىلإ جوجل نكميو اذه .ةداضملا جئاتنلا ىلإ

 خانم ريفوت ىلع دعاست يتلا تامولعملا ضعب نم نكمتلل يفصلا لعافتلاب

 . ىعفاد ىميلعت
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 هصالخ

 طاشنب مايقلا ىلع درفلا ضحب ام ىلإ ةراشإلل ةيعفادلا موهفم مدختسي
 تايرظنلا تددعت دقو .ةنّيعم ةهجو وحن طاشنلا اذه هيجوتو ءام ىكولس

 . موهفملا اذه ةعيبط تلوانت يتلا

 يذلا عابشإلا يدؤي ثيح رثألا نوناقب ةيعفادلا كيادنروت حرشي

 حلطصم له مدختسيو .اهتيوقتو ةباجتسالا هذه ملعت ىلإ ام ةباجتسا ولتي
 ىلع ةلالدلل زفاحلا حلطصمو .عابشإلا ةلاح ىلع ةلالدلل ةجاحلا لازتخا

 هذه لثم ضفريف AR امأ .كولسلاو ةجاحلا نيب ةلخدتملا تاريغتملا ضعب

col pillةيمكب طبنرم ةيوضعلا طاشن نأ ىريو  celeيذلا زيزعتلاو  
 .اهملعت ىلإ يدؤي تاباجتسالا ولتي

 تاطسوتمب ًاطابترا AST ميهافم ىلع «ةيعفادلل ةيفرعملا تاريسفتلا دكؤتو

 ءةيجراخلا ةيعفادلاو ةيتاذلا ةيعفادلا نيب زيمتو .عقوتلاو ةينلاو دصقلاك ةيزكرم
 بحف «ةيسانم اهاري ىتلا تارارقلا ذاختا ىلع هتردقو درفلا ةيرحب اهنم ًافارتغا
 ةيعفادلا دوجو ىلع ةلادلا عفاودلا نم يه حاجنلا يف ةبغرلاو عالطتسالا

 يناسنإلا كولسلا طيشنت يف ةيعفادلا هذه هبعلت يذلا رودلا ىلعو «ةيتاذلا .

 . ههيجوتو

 «تاف عبسي ناسنإلا تاجاح هيف out ًايمره ًاجذومت ولسام ىنبتيو

 عابشا ةرورض ىريو AIA تاجاحلاب يهتنتو ةيجولويزيفلا تاجاحلاب أدبت
 ذخأتو .ىلعألا ىوتسملا تاذ تاجاحلا عابشا نم نكمتلل ايندلا تاجاحلا
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 ,نمألا تاجاحو ‹ ةيجولويزيفلا ole : يلاتلا بيترتلا تاجاحلا تائف

 ol Ul قيقحت تاجاحو coll مارتحا تاجاحو ءءاتنالاو بحل لا تاجاحو

 .ةيلامحلا تاجاحلاو . مهفلاو ةفرعملا تاجاحو

 كولسلا عاونأ مظعم نأ ىريو «ءةيروعشال ةيعفادب لوقيف ديورف امأ

 ىلع دكؤيو «ناودعلاو سنجلا ازفاح امه نييزيرغ نيزفاحب ةعوفدم يناسنإلا
 نم ديدعلا ديدحت يف امهرثأو ءةركبملا ةلوفطلا تاربخ عم ا|مهلعافت ةيمهأ

 .يناسنإلا كولسلا بناوج

 يف درفلا ةبغر ىدم نيبت ةيلقع ةلاح وأ هاجتا ىلإ ليصحتلا ةيعفاد ريشت
 ثيح نم دارفألا نيابت ىلإ تاساردلا ضعب تراشأ دقو . حاجنلاو زاجنإلا

 لمحتو ةرباثملاو ةأدابلاك ةيكولسلا UY ضعبب اهطابترا ىلإو «ةيعفادلا هذه
 مهتامامتها ةراثتساب بالطلا دنع ليصحتلا ةيعفاد زيزعت نكميو .ةيلوؤسملا

 ةغايص ىلع مهبيردتو «حاجنلاو زاجنالل مهتاجاح عيجشتو ءاههيجوتو
 ريغ يميلعت خانم ريفوتو «ةبسانم زيزعت جمارب مادختساو .مهسفنأب مهفادهأ
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 نيملعملا صئاصخ





ASS -لاعفلا ميلعتلا . 

 .لاعفلا ملعملا صئاصخ -
 . ةيفرعملا صئاصخلا -

 . ةيصخشلا صئاصخ -
 . يفصلا لعافتلا -
 . ةيفصلا ةينملا -

 . فصلا مجح -

 .فصلل يعامتجالا  يسفنلا نيوكتلا -

 . يفصلا لصاوتلا طاغأ -
 .بلاطلا  ملعملا لعافت -

 بلاطلا مييقتو ملعملل يكاردالا نيوكتلا -
 .ةيمسجلا ةيبذاجلا وأ يجراخلا لكشلا رثأ -
 . يعامتجالا يداصتقالا ىوتسملا رثأ -
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 , .ملعملا عقوت راثا

 . ملعملا سئج رثأ ۔

 .بالطلا رثأ

 .بلاطلا - بلاطلا لعافت -
0 
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 بعلتو ءةيملعتلا  ةّيميلعتلا ةيلمعلا يف ًايساسأ ًارصنع ملعملا ريتعي
 هذه OY ءةيلمعلا هذه ةيلاعف يف اماه ارود ةيلاعفنالاو ةيفرعملا هصئاصخ
 يف ءرخآب وأ لكشب رثؤوت يتلا !UU ةيوبرتلا تالخدملا دحأ لكشت صئاصخلا
 (ةيفطاعلا) ةيلاعفنالاو ةيكرحلا ةيسفنلا تايوتسملا لع يليصحتلا جتانلا

Ag allyلاعف وحن لع هرود ءادأ ىلع رداقلا ملعملاو » GUL)هدوهج سركي  
 تايوتسم يف رؤي نأ عيطتسي «هبالطل لضفألا ةّيميلعتلا صرفلا داجيإل
 . يسفنلا مهنمأو مهليصحت

 ةيفرعملا صئاصخلا ضعب ىلإ ةفاضإلاب lbs ةنهم ميلعتلا ادغ دقل
AJL Vlyاهرفاوت بجي ةنيعم تايافكو- تاراهم  GUهميلعت نوكيل ملعملا  

 ريخ نيملعملا دادعإ جمارب ريوطتل ةسركملاو ةرمتسملا دوهجلا نوكت دقو . الاعف
 «ةيعونلاو ةيمكلا نيتهجولا نم «فراعملاو تاربخلا ديازت ets ىلع ليلد
 اههجاوي يتلا ةفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيملعلا تاريغتلا نع ةمحانلاو
 ديوزت صرف حيتي هنأل ءًايرورض ريوطتلا اذه رمأ لعجي ءيلاحلا انعمتجم
 ثوحب اهنع ترفسأ يتلا تاثيدحتلاو قرطلاو لئاسولاو تامولعملاب نيملعملا
 .تاريغتلا كلت ءوض يف اهزاجنإ مت يتلاو ميلعتلاو ملعتلا

 رفاوت مزلتست ةنهم ميلعتلا ادغ الاط ملعملا ةيلاعف لوانتن فيك نكلو
 تايافكلاو تاراهملا هباسكإو ملعملا دادعإ دكؤن لهو ؟ةنيعم تايافكو تاراهم
 هتيلاعفب ةقالعلا تاذ ةفلتخملا هصئاصخ ىلع دكؤن مأ , ميلعتلا حاجنل ةمزاللا
 _- . ؟ةيميلعتلا



 ةيكولس ةيميلعت LU رفاوت ةرورض ىلع Popham, 1961( plpy) دكأ

 وحنلا ىلع يميلعتلا لمعلا زاجنإل اهم مايقلا ملعملا ىلع بجي .ةددحم

 كلذو «ةيميلعتلا تايافكلا سيقت ىتلا تارابتخالا ضعب روطو «لضفألا

 فادهألا قيقحتو تامولعملا باستكا نم بالطلا نكمت يتلا قرطلا ديدحتب
 بيردت جماربب ىمسي ام ىلإ ىدأ يذلا رمألا ءاهيف بوغرملا ةيميلعتلا

 !Performance - based or (ALAS وأ ءادألا ىلع ةمئاقلا نيملعملا

competency - based teacher education programsملعملا ىلع بجي ثيح  » 

 nan ةيكولس ةيميلعت طاغأ ءادبإ نم نكمتلا 6 جماربلا هذه لثم ءوض يف

 Mc .يلعف وحن ىلع ميلعتلا ةيلمع ةسرام لبق ةيميلعتلا ةيلاعفلاب طبترت
Donald, 1974) . 

 ديدحت نكمأ دق هنأ ىلإ راشأو «ىحنملا اذه ,Gage 1968( جيك ديأو

 ةينهم تاراهمك اهميلعتو «ةشقانلاو ةرضاحملاك «ةفلتخملا سيردتلا قرط

 وحن ىلع ةّيميلعتلا مهماهم يف اهمادختسا نم نمولعملا نكمت ثيحب ةصصختم
 ةداجإك ءةينقتلا تاراهملا نم ةعومجم يميلعتلا كولسلا نأ جيك ىريو .لاعف

 بذجو .ةهجوملا ةيكولسلا تاباجتسالا ىلع فرعتلاو .ةلئسألا مادختسا

cols!وأ باقعلاو باوثلا بيلاسأ مادختساو ةعجارلا ةيذغتلاب ديوزتلاو  

 .ريسفتلاو حرشلاب مايقلاو .زيزعتلا

 تايافكلا ىلع ةمئاقلا نيملعملا دادعا جمارب ىلع ديكأتلا ىلإ ةعزنلا نإ

 duns (Rosner and Kay, 1974) ةيميلعت تايافك مئاوق ديدحت ىلع لمعت يتلاو

 . ةيميلعتلا مهتيلاعف نيست دصقب ءاهيلع نيملعملا بيردتو VAAN) « يعرم)

 ‹طقف ةيميلعتلا تايافكلا باستكا ىلع ةروصقم ةيلاعفلا هذه نأ ىنعت ال

 ,nls ةيميلعتلا مها ءادأ ثيح “ penn نيب ةيدرف قورف لإ

$l. 

 بعصي هنأ الإ ءاهرتاوتو ةلئسألا هذه لثم ةيمهأ نم مغرلا ىلع
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 ددعت ىلإ ًايئزج ةبوعصلا هذه لثم دوعت دقو cle ةقلطم تاباجإ ىلإ لوصولا
 ةلكشم ىلإ دوعت دق اك ءاهيف لخدتت يتلا لماوعلا ددعتو ءةيلاعفلا بناوج

 دارفألا رود فالتخاب موهفملا اذه فلتخي ثيح «لاعفلا ميلعتلا موهفم ديدحت

 Den -) ثوحبلا ضعب تنيب دقو .ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلاب ةقالعلا يوذ
Ton et al, 1977; Doyle et al, 1978)نيملعملاو بالطلا نإ ء١1۹۸ «ىعابر  

 وحن ىلع لاعفلا ملعملا صئاصخخو ميلعتلا ةيلاعف نوكردي «ءابآلاو نيريدملاو
 موهفم ديدحت يف ةمدختسملا تاكحملا ضعب لوانت نم دب ال كلذل «نيابتم

 .لاعفلا ملعملا صئاصخ لوانت لبق لاعفلا ميلعتلا

NSSلاعفلا ميلعتلا  

 يف رثؤت ثيحب «داعبألاو بناوجلا ةددعتمو ةدقعم ةيلمع ميلعتلا نإ
 ملعملابو ملعتملاب ةصاخلا تاريغتملا كانهف ءةلخادتم ةريثك تاريغتم هحاجن
 يف «برغتسملا ريغ نم ودبي اذه .هلئاسوو سيردتلا قرطبو ةيساردلا ةداملابو
 ةيلاعف ميوقت ىلإ نوثحابلا عزني نأ «تاريغتملا نم ةلخادتملا ةكبشلا هذه ءوض
 ,Mc Neil and Popham) 1973( ةعونتملا تاكحملا نم ددع ءوض يف ميلعتلا

 : يه ةيساسأ ثاكحم BH ىلإ ريامزولك ريشيو ١198١( « يعابر)

 Product : يميلعتلا جاتنلا أ

 ةجيتن «تاربخ نم هبستكيو بلاطلا هملعتي ام ىلإ كحملا اذه ريشي
 لالخ نم يميلعتلا جاتنلا ىلع فوقولا نكميو .ةيسردملا ةيميلعتلا تاطاشنلل
 أرطت يتلا تاريغتلاب يأ .ميلعتلا دعب هئادأب «ميلعتلا لبق ملعنملا ءادأ ةنراقم
 تاهاجتالاو لويملاو ةيفرعملا تاردقلا باستكا يف ىدبتت ىتلاو .هكولس ىلع

 .ةلماكتملا ةيصخشلاو ميقلاو

 يميلعتلا جاتنلا نأ .كحملا اذه لثب نوذخأي نيذلا نوثحابلا دقتعي

 ةفرعم نم اننكمي هنأل .ميلعتلا حاجنو ملعملا ةيلاعف رابتخال ةليسو لضفأ وه
 ةيلاعفنالاو ةيكرحلا ةيسفنلا تالاجملا يف ملعتملا اهققح يتلا تازاجنالا
 يف نيملعملا رثأ ,Bennet) 1972( تاساردلا ضعب رهظأ دقو .ةيفرعملاو

batثيح «بالطلا  oSطورشلا هباشت ىدل «نيملعلا ضعب بالط  
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 بالط اهزجنأ .يتلا تايوتسملا نم ىلعأ ةيليصحت تايوتسم زاجنإ نم .ىرخألا
 لجتت .كحملا اذه اههجاوي دق ىتلا ةيساسألا ةبقعلا نكل .نيرخآ نيملعم
 ةتباث تانايب ىلع فوقولا «نايحألا ضعب يف بعصي ذإ «سايقلا ةيلمع يف
 دوعتو .ةفلتخملا بالطلا كولس بناوج لوانتت يتلا تاريغتلا لوح ةقداصو

 ضعب ىلع فوقولا رذعتلو «ةقيقدلا سايقلا تاينقت رفاوت مدعل ةبوعصلا هذه
 تايلمعل اهعاضخإ نكمي ال يتلاو ملعتملا كولس ىلع أرطت يتلا تاريغتلا
 . سايقلا

 Process : ةيميلعتلا .deal ب

 ةيلمعلا ءانثأ ةدئاسلا ىلعافتلا كولسلا buf ىلإ كحملا اذه ريشي

 يميلعتلا كولسلا طامنأ لعافت نع ةداع مجنت يتلاو ءاهتاذ ةيملعتلا .ةيميلعتلا
 يف (هنم لك اهسرامي يتلاو «بلاطلل 72 ae but عم ملعملل

 يتلا قرطلا لالخ نم ملعملا كولس BUT حضتتو .يفصلا يميلعتلا عضولا

 لحاد ةشقانملاو راوحلا ةرادإو ةلئسألا ةراثإو nant ةداملا حرش يف اهعبتي

 بالطلا داشرإ يف اهلوازي يتلا بيلاسألا لالخ نم حضتت اک .فصلا

 «ملعتملل ةيكولسلا طامنألا امأ .مهتاجاتن ميوقتو ةعجارلا ةيذغتلاب مهديوزتو

 دهحلا لذبو «هابتنالا زيكرتو , ماظنلل هتباجتسا قرط لالخ نم لجحف

 ةرادإو راوحلا بيلاسأو «ةيلمعلا تاسرامملاو براجتلاب مايقلاو «ةرباثملاو

 . تاشقانملا

 مدختسي .كحملا اذه ءوض يف ميلعتلا حاجنو ملعملا ةيلاعف ميوقتلو

 ملعملل ةيكولسلا طامنألا ىلع فوقولل ةرشابملا ةظحالملا بيلاسأ نوثحابلا

 هذه ةظحالم متت ثيحب «ميلعتلا ةيلمع ءانثأ اهنم لك اهسرامي gly ملعتملاو

LEYام ءوض 3 ميلعتلا ةيلاعف ىلع مكحلل اهريسفتو اهليجستو اهفصوو  

 tall لخاد يرجي

 Presage : ةئبنملا لماوعلا .

 ىتلا ةيصخشلا لماوعلاو تاردقلاو تادادعتسالا ىلإ كحملا اذه ريشي

 ةيلاحلا ةيميلعتلا هتيلاعفب ؤبنتلا يف دعاست نأ نكي يتلاو ملعملا اهب مستي

 فرغ



 .هميلعت تاونس ددعو «ةيصخشلا هتامسو «ةيلعفلا هتاردقك : ةيلبقتسملاو
 . يساردلا هقوفتو « ٍليصحتلا هاوتسمو

 ريراقتلاو تالجسلا ىلإ عوجرلاب صئاصخلا هذه ىلع فوقولا نكميو

 سيقت يتلا تارابتخالا ضعب مادختساو «تالباقملاو ةيعماجلاو ةيسردملا
 .لاعفلا ميلعتلاب ةطبترم لا ةيلقعلا ريغو ةيلقعلا تامسلا

 لاعفلا ملعملا صئاصخ
 ديدحت يف ًاماه ًارود ملعملل نأ ءاهعيمج ةقباسلا تاكحملا نم حضتي

 ءيعابر) نيشحابلا نم ديدعلا عفد يذلا رمألا .هحاجنو ميلعتلا ةيلاعف
Ul  ) ءنوديدع دارفأ اهكردي امك لاعفلا ملعملا صئاصخ ةسارد ١ 

 «خلا ...ءابآلاو .نييوبرتلا نيهجوملاو «نيريدملاو .نيملعملاو «بالطلاك
 ةيلمعلا حاجنب قيثولا طابترالا تاذ صئاصخلا مهأ ىلع فوقولل كلذو
 صئاصخلا ةئف «نيتئف يف صئاصخلا هذه فينصت نكميو .ةيملعتلا - ةيميلعتلا
 نم نيعونلا نيذه يلي ايف لوانتنو «ةيصخشلا صئاصخلا ةئفو «ةيفرعملا
 . صئاصخلا

 Cognitive characteristics : ةيفرعملا صئاصخلا أ

 يف اهعبتي يتلا بيلاسألاو .ةيلقعلا هتاردقو ءةيفرعملا ملعملا ةليصح نإ
 دنع نابسحلا يف اهذخأ بجي يتلا ةماحلا لماوعلا نم يه carb ةراثتسا
 ريدقت وأ سايق بعصي هنأ ديب .لاعفلا ملعملل ةيفرعملا صئاصخلا يف ثحبلا
 ال ةيلاعفلا هذه OY .ميلعتلا ةيلاعف يف صئاصخلا هذه لثم هبعلت يذلا رودلا
 ىلع ًاضيأ دمتعت لب .طقف ةيلقعلا هتاردقو ملعملا فراعم ىلع دمتعت
 فرعي ام لاصيإو هبالط عم لصاوتلا ةيلمع يف اهعبتي يتلا تايجيتارتسالا
 لماوع ةدع يف لاعفلا ملعملل ةيفرعملا صئاصخلا فينصت نكميو ءاذه .مهيلإ

“yal 

 ١ - ىنهملاو ىميداكألا دادعإلا :

 AB . ميلعتلا ةيلاعفب يابا وحن ىلع ًاينهمو ًايمداكأ ملعملا دادعإ طبتري
 نيب !lg طابترا دوجو ىلإ ,Simun and Asher) 1964( ثوحبلا ضعب راشأ
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 اهردقي امك ةيميلعتلا مهتيلاعفو نيملعملل يميداكألا ليصحتلا ىوتسم

 عم لماعتلاو ةيساردلا ططخلا دادعا ءوض يف نويوبرتلاو نوهجوملاو نويرادالا

 «دیج وحن ىلع ًاينهم لعؤملاو .هصصخت ناديم يف قوفتملا ملعملاف .بالطلا

 ةيلاعفلا هذه تسيق اذإ ءًادادعاو ًاقوفت لقألا ملعملا نم ةيلاعف AST ودغي

 دقو 4b rat (Right and Nuthall, 1970, Rosenshine, 1971) قوتسمب

 يتلا اهتاذ يه .ًاقوفتم بلاطلا لعجت يتلا لماوعلا نوك ىلإ كلذ ببس دوعي

 ةعسو ةءارقلا ىلإ ليملاو ءةرباغلاو ably «ةيلقعلا ةردقلاك «ًالاعف Le] هلعجت
 ,Torrance and Parent) تنرابو سناروت ةسارد تراشأ دقو خلا .. . عالطالا

 نم مهنكمت ةيلقع تايلاعف نوكلتمي ةيلاعف رثكألا نيملعملا نأ ىلإ 6

 نم مهريغ نع مهزيمت «سيردتلا يف ةعونتم بيلاسأو تاطاشن مادختسا

 . ةيلاعف لقألا نيملعملا

 نم ددعب ًايباجيا طبترت ميلعتلا ةيلاعف Ob .ًامومع جاتنتسالا نكميو
 .تالكشملا لح ىلع ةردقلاو ءةماعلا ةيلقعلا ةردقلاك «ةيفرعملا لمارعلا

 ةيساردلا ةداملا دادعإب ةصاخلا تاراهملاو .ىميداكألا ليصحتلا ىوتسمو

 هذه مادختسا نكمي اك «ملعتلاو ومنلاب ةقالعلا تاذ تامولعملاو ءاهذيفنتو
 .لاعفلا ملعتلل تائبنمك لماوعلا

 :تامامتهالاو ةفرعملا عاستا ¥

 «لاعفلا وأ حجانلا ميلعتلا نأ ,Ryans) 1959( زئاير اہ ماق ةسارد لدت

 ءطقف ةقالعلا تاذ ىرخألا نيدايملاو هصصخت ناديم يف ملعملا قوفتب bis ال

 صئاصخلا ةسارد phy لوانت دقل .اهعونتو هتامامتها cus Lat طبتري لب

Vallمهددع غلب نيملعملا نم ةريبك ةعومجمل ةيفرعملا ريغو  THEYالعم  
 ثيح (ةيوناثلا سرادملا يف العم ١٠"هو «ةيئادتبالا سرادملا يف ادعم 4۸۷(

 is نيف يف نيملعملا oe فينصتب Ce ttl نيظحالملا نم ote ماق

 نم ادعب ۲۲ ءوض يف كلذو«نيلاعفلا ريغ نيملعملا ةئفو «نيلاعفلا نيملعملا
 !Cope pend نيتاه دارفأ صئاصخ ةنراقم ةجيتن نيبتو «ىفصلا كولسلا داعبأ

 لئاسملا يف ةعساوو ةيوق تامامتها نوكلمي.ةيلاعف رثكألا نيملعملا نأ
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 ءاكذلا نم ىلعأ ىوتسم مهكالتما ىلإ ةفاضإلاب .ةينفلاو ةيبدألاو ةيعامتجالا
 عقت يتلا لئاسملاب ملعملا ةفرعم نأ ىلإ ريشي يذلا رمألا .درجملا وأ يظفللا
 ةعسو «صصختلا lip ةقالعلا تاذ ىرخألا نيدايملاو هصصخت ناديم جراخ
 ةفرعمو امامها لقألا ملعملا نم ةيلاعف Ast هلعجت ¢ لئاسملا هذه لع هعالطا

 . ًاعالطاو

 : هيالط نع ملعملل ةرفاوتملا تامولعملا ۳

 هبالط صئاصخ نع ملعملا ىدل رفاوتت يتلا تامولعملا ةيمك لكشت

 دقف .لاعفلا ملعملل ةيفرعملا صئاصخلا تاريغتم نم اماه ًاريغتم .ةفلتخملا

 Ll ةيلاعلب ply وحن لع طبتري تامولعلا نم عونا اذه نأ نيب
 لاعفلا ماعلا نإ ,Hoyt“ 1955( نوملعلاو ةساردلا وحن بالطلا تاهاجتاو

 نوكلمي نيملعم عم نوسردي نيذلا بالطلا نأ تاساردلا ضعب ريشيو

 ىوتسملا نم ىلعأ يليصحت ىوتسمب نوزاتمي «مہالط نع ةرفاو تامولعم
 الإ مهمالط نع كوفرعي ال نيملعم عم توسردي نيذلا بالطلل ٍليصحتلا

 ,Ojemann and Wilkinson)._ 9( . تامولعملا نم ريسيلا

 ras تايوتسمو ةيلقعلا مهتاردقو هبالط ءامسأ ملعملا ةفرعم نإ

 ةفرعم كلذكو ,ةيفاقثلاو ةعامتجالاو . ةيداصتقالا مهتايفلحتو .مهليصحتو

 اك ٠ 6 مهعم هلماعتو هلصاوت 2 ةيلاعف asl هلعجت ٠ ‹ مهميقو مهويمو مہتاهاجتا

 .ةيساردلا هتدام وحنو هوحن ةيباجا تاهاجتا نيوكت ىلع هبالط دعاست

 : ةيمدقتلا تامظتنملا مادخختس 1. £

 مادختسا ىلإ أجلي «ةيلاعف رثكألا ملعملا نأ ىلإ لئالدلا ضعب ريشت
 ءالؤه دادعإ لالخ نم كلذو 2 نعم اذ ab ملعت لعجت تايجيتارتسأ

 ,Ausubel fitzgerald) ةديدحلا تامولعملا وأ داوملا ميدقت ىدل ca باللطلا

 تامظنملاب ئمسي امب هبالط ديوزت ىلإ اليم رثكأ لاعفلا ملعملا نأ ودبيو 1962)
 وأ تامولعم وأ تاعجارم نع ةرابع يهو ,6 organizers .ةمدقتملا

 sally مهتفلأ نم AST اهب ةفلأ ىلع بالطلا نوكي «ةماع ةريصق تاءارف
 نيب ةوجفلا رسحب تامدقملا هذه موقتو ,apes ًاديقعت زثكألا ةيميلعتلا

 ؟



 جداملا اهيلع يوطنت يلا ةديدحلا تامولعملاو ةقباسلا بالطلا تامولعم

 اهمهفو ةديدحلا ةداملا pf مهيلع لهسي كلذبو . مامتهالا عوضوم ةيساردلا

 ىلإ ءنيملعملا ضعب ةيلاعف مدع دوعت ارو .ةقباسلا ةيفرعملا مهتينب يف اهجمدو
 مهنكمت مدعو lamb Lal دختسا تامدقملا هذه لثم مادختسا ىلع ers مدع

 . ليصحتلا بالطلا ىوتسم يدتو ميلعتلا ةيلعاف ىوتسم

 صئاصتخلا ن « قبس led اهضارعتسا مت gs ةرفاوتملا لئالدلا نم ودبي

 ,ةيملعتلا ae ةيلمعلا حاجن 3 Lila ًارود بعلت «ملعملل ةيفرعم ا

 مادختسا 3 ةراهملاو «ةعونتملاو ةعساولا ةءارقلا تاداعو «ديتحلا ءاكذلاف

 تاريغتملا نم يه ديلا دادعالاو «قاشلا لمعلا ةدارإو .ةمدقتملا تامظنملا

 ال تارشا هذه نأ ديب .لاعفلا ميلعتلب يب Ll | tes ةيسيئرلا ةيفرعلا

 aon ةيلاعفنالا صئاصخلا بناج وه «ًاديقعت Ast رخآ ٠ بناج كانهف

 .نيلاعفلا نيملعملل ةيصخشلا تامسلا pare ةقلعتملاو

 Personality characteristics ةيصخشلا صئاصخ ب

 يف مهئيابت ةجيتن .ىرخألا سانلا تاثف نم مهريغك نوملعملا عزني

 ةفلتخ Lie تاخانم ةراثإ ىلإ .ةيصخشلا تامسلاو صئاصخلا نم ديدعلا

 ثيح نم نيملعملا نيب نيابتلا نأ ودبيو pee عم مهلصاوتو مهلعافت ىدل
 ةيلقعلا ةردقلا يف مهنيابت نم ىدم ربكأ «ةيصخشلا تامسو ميقلاو تاهاجتالا

 «تاريغتملا هذه نوك ىلإ كلذ دوعي دقو .ىرخألا ةيفرعملا تاريغتملاو ةماعلا

 دمتعت خلا . . .ةيفرعملا ةليصحلاو «ةيميلعتلا تاراهملاو «يليصحتلا ىوتسملاك
 يلاعفنالا بناجلا ىلع اهدامتعا نم رثكأ يفرعملا بناجلا ىلع اهنم ريبك ءزج يف

 يف ةيمهأ AST ,ةيصخشلاو ةيلاعفنالا تاريغتملا نوكت دقف كلذ عمو . يفطاعلا

 يلي ايف لوانتنو .ةيفرعملا تاريغتملا نم «ةيميلعتلا نيملعملا ةيلاعف نيابت ديدحت
 ميلعتلاب اهتقالع تاساردلا تنيب يتلا ةيصخشلا صئاصخلا مهأ ضعب

 .هيف اهرثأ وأ حجانلا

 فضلا ١



 :ةّدوملاو ءفدلاو نازتالا- ١
 كولس يف رثؤت ملعملا ةيصخش صئاصخ نأ ىلإ ةديدع تاسارد ريشت

 نيذلا نيقهارملاو لافطألا نأ نيبت دقف . يليصحتلا ريغو يليصحتلا بالط
 عيرسلا نّسحتلا ىلع نورداق « ةيلزنملاو ةيسردملا تابوعصلا ضعب نوهجاوي
 ,Anderson) 1959( ةيلوؤسملاب مهديوزت لع نورداق نوملعم مهاعري امدنع

IS1934) قالمزو نوتنوي نیب  (Boynton et al,۷۰ اهيف اولوانت ةسارد يف  
 لافطألا نأ .نييئادتبالا سداسلاو سماخلا نيفصلا نم ذيملت ١٠٠٠و العم
 عم مهلماعت نم نيلوألا نيرهشلا لالخ مهيملعم صئاصخب رثأتلاب نوأدبي
 نازتالاب نيفصتملا نيملعملا ذيمالت نأ ةساردلا هذه تنّيب دقو .نيملعملا ءالؤه
 نم لعأ .ةيسفنلا ةحصلاو يلاعفنالا نمألا نم ىوتسم نورهظي .يلاعفتالا
 .نازتالا مدعو رتوتلاب نيمستملا نيملعملا ذيمالت هرهظي يذلا ىوتسملا

 ميلعتلا ةيلاعف طابترا نأ ىلإ ,Ryans) 1960( زناير ةسارد تراشأو
 ثيح ab all مهصئاصخب اهطابترا نم ىوقأ «ةيلاعفنالا نيملعملا صئاصخب
 مهذيمالت كولس هاجت حماستلاب نوزاتمي ءةيلاعف رثكألا نيملعملا نأ نيٽ
 تاءارجإلا مادختسا نولضفيو .مهلايح ةيّدو رعاشم نع نوربعيو « مهعفاودو
 تاءارجالا ىلع (ءارقتسالاو جاتنتسالاو ةشقانلاك) ةهجوملا ريغ ةيميلعتلا
 مهذيمالتل نوتصني اک ,يفصلا مهلعافت يف (نيقلتلاو ةرضاحملاك) ةهجوملا
 .ةفلتخملا ةيفصلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا ىلع مهنوعجشيو مهراكفأ نولبقتيو
 .نازتالاو ةّدوملاو ءفدلاو فطاعتلاب نوزاتمي .نيملعملا ءالؤه لثم نإ

 كولس رثأ ,Conin and Gymp) 1961( بماجو نينوك ةسارد دكؤتو
 هذه ترهظأ ذإ ءمهفيكتو ةيئادتبالا سرادملا ذيمالت ملعت يف يذدولا نيملعملا
 اکولس نورهظي .نويباقع نوملعم مهميلعت لوتي نيذلا لافطألا نأ ةساردلا
 مهتنراقم لاح يف كلذو «ةيسردملا تاعوضوملاو ملعتلاب مامتها مدعو ايناودع
 نأ ودبيو .نيحماستم وأ نييباقع ريغ نوملعم مهميلعتب موقي نيذلا لافطألاب
 نيح يف «هذيمالت Le ةسردملاب ةقثلا باستكا ةيلمع قوعي يباقعلا ملعملا
 . ةقثلا هذه لثم فطاعتملاو .دودولا ملعملا لهسي
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play1967) يتيو  (Witty,تامسلا اهيف فنص ةيحسم ةساردب  
 هذه حئاتن ترفسأو «مهسفنأ ذيمالتلا اهكردي اك لاعفلا ملعملل ةيصخشلا

 :اه ذيمالتلا ليضفت بسح ًايلزانت ةبترملاو IL تامسلا نع ةساردلا

 .ةيطارقميدلا تاهاجتالاو نواعتلا- ١

 . ةيدرفلا قورفلا ةاعارمو فطاعتلا -

 .ربصلا -
 . تامامتهالاو لويملا ةعس

 . حرملا جازملاو يصخشلا رهظملا -

 .زيحتلا مدعو لدعلا -

 . يهاكفلا سحلا -

 . قستملاو تباثلا كولسلا

 .ذيمالتلا تالكشمب مامتهالا

 . ةنورملا ٠

 .زيزعتلاو باوثلا مادختسا ١

VYنيعم عوضوم ميلعت يف ةيداعلا ريغ ةءافكلا . 

kyةساردلا هذه جئاتن يف رظنلا تفلي , ofتامس نولضفي ذيمالتلا  

 ءةيمهألا ثيح نم لوألا زكرملا يف اهنوفصيو مهيملعم GU فطاعتلاو نواعتلا

 ,ريخألا زكرملا يف نيعم عوضوم ميلعت يف ةردانلا ةءافكلا نوعضي نيح يف
 «نيملعملا دنع ةيلاعفنالا صئاصخلا ضعب رفاوت نأ ءالجب نيبي يذلا رمألا

oisةيفرعملا صئاصخلا ضعب رفاوت نم ةيمهأ رثكأ وه .فطاعتلاو  ceed 

 لقأ ىلع نيملعتملا رظن ةهجو نم كلذو «ةنيعم ةدام سيردت يف ةراهملاك

 .ريدقت

QO انس سحب E 

 ف < هک اكن

glesمامتهالاو فطاعتلاو ءفدلاو دولا تامسل نيملعتملا ليضفت نأ  

ofمهمالط ىلإ مههابتنا نوهجوي نيذلا ةذتاسألا نولضفي تاعماجلا بالط  

 , ,Sherman and Blackman) 1975( .ةيلاعف مهرثكأو ةذتاسألا

۴A 



 : سامحلا ۲

 هتمهم ءادأ يف ملعملا سامح ىوتسم نأ ىلإ لئالدلا ضعب ريشي
 تاساردلا ضعب تنيب دقو .ريبك وحن ىلع ميلعتلا ةيلعاف يف رشي ةيميلعتلا

op,هذه تنيب اک «هبالط ليصحت ىوتسمو ملعملا سامح نيب يباجيا طابترا  
 داوملا وحنو .نيسمحتملا نيملعملا وحن ةباجتسا رثكأ بالطلا نأ تاساردلا
 ,Mastin, 1973, Rosenshine and Furst)_ 1973( يسامح وحن ىلع مدقت ىتلا

 ةيلعاف يف رؤي ؛ةيصخش ةفصك «ملعملا سامح نأ .حوضوب جئاتبلا هذه نيبو
 ثيح نمو ليصحتلا ىوتسم ثيح نم بالطلا نيابت يف مهاسيو «ميلعتلا
 .اهسردمو ةيساردلا ةداملا وحن مهتاهاجتا

 : ةيناسنإإلا - ”

 ةيصخشلا تامس ضعب ءوض يف لاعفلا ريغ وأ لاعفلا ملعملا ديدحت نإ
 يذلا «ناسنإلا» ملعملا وه لاعفلا ملعملا Ob لوقلا نم اننكمي ءاهصئاصخ وأ
 ملعملا وه POLY ملعملا نإ . ىنعم نم ةملكلا هذه هيلع يوطنت اب فصتي
 سمحتملاو قداصلاو دودولاو فطاعتملاو نيرخآلا عم لصاوتلا ىلع رداقلا
 .نيرخآلل لبقتملاو دقنلل لباقلاو ةدابلاو حتفنملاو يطارقميدلاو حرملاو

 تمزتلاك .ةضقانملا ةيصخشلا تامسلا ضعب نأ ًاحيحص ودبي دقو
 .دقنلا هاجت ةيساسحلاو نيرخآلا لبقت مدعو قالغنالاو ةيبصعلاو ةيروتاتكيدلاو
 كلتمي ملعم نم ام هنأب فارتعالا بجي هنأ الإ ,ةيلعاف لقأ ملعملا نم لعجت
 ضعبب نيملعملا ضعب فضتي دقف ءاهعيمج ةديمحلا صئاصخلا كلت
 بالطلا لبقتي كلذ عمو .ميلعتلا ةيلاعفب ةطبترملا ريغ ةيصخشلا صئاصخلا
 ىلإ نوعزنيو :ملعملا يف لامكلا نودشني ال مجأل .صئاصخلا هذه لثم
 ىلع هتراهمو ملعملا ةيلعافب انايحأ نورقي دقف «هوحن مهتاهاجتا يف حماستلا
 نم عقوتي ال بلاطلا نإ ,Morse et al) 1961) «هتمزتو هتوسق» نم مغرلا
 مل اف .يكولسلا ىوتسملا ىلع فطاعتلاو مهفتلاو ةدعاسملا نم asi ملعملا

 ىلإ GSE نلو ةديفم نوكت نلف يميلعت كولس يف صئاصخلا هذه لثم دسجتت
 . ىفصلا لعافتلاو ةيفصلا تاقالعلا يف رييغت ثادحإ

۳۹ 



 ,ةيميلعتلا مهتيلعاف ثيح نم نيملعملا نيب نيابت دوجو نم مغرلا ىلع
 بعصي هنإف . مهذيمالت ىدل ةتؤافتم تارييغت داجما ىلع مهتردق ثيح نمو

 OY cleat وأ ديجلا ملعملا ديدحت UE نم نكمتن ةزهاج ةفصو داجيا

 ىلع ةلعافتملا تاريغتملا نم ديدعلا ىلع يوطني بكرم طاشن ميلعتلا ةيلمع

 ةيساردلا ةداملاو ملعتملاو ملعملاب ةصاخلا تاريغتملا كانهف « يكيمانيد وحن

 وأ ديدحت نكي ال ءاذهل .ةيميلعتلا عاضوألا وأ فورظلاو سيردتلا ةقيرطو
 صئاصخلا وأ تامسلا نم ةطيسب ةعومجم ءوض يف ملعملا ةيلعاف فيرعت
 ديدعلا لشف دقو «ةيميداكألا تاءارجالا نم ةعومجم ءوض يف وأ ءةيصخشلا
 رهاظملا ضعب لالخ نم ملعملا ةيلاعف ديدحم تلواح يتلا ثوحبلا نم

 .لاعفلا ملعملا نع ةحضاو ةروص ميدقت يف ةزيمتملا ةيصخشلا تامسلاو
.(Mauly, 1982)دوجو نم مغرلا ىلعف  DUPطامنأ نم لضفأ ةنيعم ةيميلعت  

 .قلطم وحن ىلع ديج يميلعت طن دوجو مدعب فارتعالا بجي هنأ الإ «ىرخأ
 داوملا بساني وأ ءاهعيمج ةيميلعتلا عاضوألل حلصي يميلعت bi نم اف
 . مهعيمج نيملعتملا وأ مهعيمج نيملعملا وأ ءاهعيح ةيميلعتلا

 ال نأ بجي اذل .ديقعتلا نم وحنلا اذه ىلع يميلعتلا لمعلا ناك الو

 ىلع موقي نأ بجي .سكعلا ىلع لب ءةيئاوشع دعاوق وأ سسأ ىلع موقي
 ثيحب «لوبقم وحن ىلع اهتيلعافو اهقلص تبث تایرظنو دعاوقو ءىدابم
 تالكشملا نم ديدعلا lee يف اهمادختساو اهينبت نم رداقلا ملعملا نكمتي
 «رخا بناج نم فارتعالا بجي نكلو .فصلا ةفرغ يف ههجاوت يتلا ةيمويلا

ofوأ ةيفص تاسرامم ىلإ مجرتت ال تايرظنلاو دعاوقلاو ءىدابملا هذه لثم  
 تاهجومب ملعملا ديوزت ىلع اهرود رصتقي لب «يلآ وحن ىلع يميلعت كولس

ULوحن ىلع ىنهملا هلمع ةسرامم نم هنكمت  «bailذخأي امدنع ةصاخبو  

 ةيساردلا ةداملاو نيملعتملا صئاصخ نيب ةدقعملا تالعافتلا ةكبش هنابسحب
 نأ نم مغرلا ىلعو WHE نم لمعي يتلا ةفلتخملا ةيميلعتلا فورظلاو
 ىلإ دوقت ةربخلا نأ الإ ءةربخلاو ةسرامملا دايدزا عم ومنت ةيميلعتلا ةيلعافلا
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 تتبثأ تايرظنو دعاوقو ءىدابم ءوض يف متت امدنع ‹لضفأ ةينهم ةءافك
 .اهتمالسو اهقدص تاساردلاو ثوحبلا

 ىفصلا لعافتلا

 نم نيبرملا نكمت ةديرف ةّيعون صئاصخب يسردم فص لك زاتمي
 فالتخاب ةّيصخشلا هذه فالتخا نعو.فصلا «ةيصخش» نع ثيدحلا
 . ىرخألا ةّيميلعتلا طورشلا ضعب وأ ةيساردلا ةداملا وأ نيملعتملا وأ نيملعملا
 تاعومجمك وأ دارفأك بالطلا لعافت نع ةمجانلا ةلخادتملا تاقالعلا ةكبشف
 هيف مئتلت (يعامتجا ماظن» نم Ley لكشت ءمهنيب led وأ مهيملعم عم
 بترتي يذلا رودلا هدارفأ نم درف لك هيف كرديو .ةعونتملا ةيفصلا تاطاشنلا
 .ًالعتم مأ العم ناك ءاوس هنم عقوتملا ام ًايرقت فرعي هنأل ca مايقلا هيلع
 رصانع نيب لعافتلا ةّيلمع يف رثؤت نأ نكمي يتلا لماوعلا نم ديدعلا كانهو

 ليصحتلاب ةقيثولا اهتلص ىلإ تاساردلاو ثوحبلا جئاتن تراشأ .طقف لماوع
 ةينبلا .يه لماوعلا هذهو ةيملعتلا  ةّيميلعتلا ةيلمعلا ةيلعافو يسردملا
 . ىبلاطلا - ىبلاطلا لعافتلاو .يبلاطلا  يملعملا لعافتلاو ‹ ةيفصلا

 ةيفصلا ةينبلا
 دارفألا نم ةعومجم نم نوكتت ال .ةيعامتجا ةعامج وأ ةدحو ةيأ نإ

 بسح مظتنت تاقالع مهيب موقت لب «يئاوشع وحن ىلع prin ايف نولعافتي
 وأ ةدحولا ىلع قدصي امو .اهب ؤبنتلا نكميو ةرتاوتمو ةرقتسمو ةتباث طاغأ
 ةدحو نولكشي نيذلا بالطلا ةعامج ىلع قدصي «ةيعامتجالا ةعامجلا
 ‹ىفصلا لعافتلا ةيلمع يف ةداع ةيفصلا ةينبلا رثؤتو . ةلعافتم ةيفص ةيعامتجا
 فدارفأ ددع وأ فصلا مجح ةينبلا هذهب ةقيثولا ةقالعلا تاذ لماوعلا نمو
 ءانثأ هيف دوست ىتلا لصاوتلا طاغأو ءهبالط ةيعول وأ هل ىعامتجالا نيوكتلاو

 اوعلا هذه نم للك يلي ايف لوانتنو ؛ةفلتخملا ةيميلعتلا تاطاشنلا
 . ليصفتلا

 نم ءيشب لم

 اناا



 ١ فصلا مجح :

 يف داقتعا دوسيو .هيف نيجردتملا بالطلا ددع فصلا مجحب دصقي

 تاذ ةيسردملا فوفصلا نأ هدافم ملاعلا يف ةدئاسلا ةيوبرتلا مظنلا مظعم
 ةبسنلاب لضفأ ةيميلعت ةئيب رفوت «ةليلقلا دادعألا وأ ةريغصلا موجحلا

 تايوتسم جاتنإ يف دسجتت يتلاو .ملعملا ةيلعاف نم ديزتو .نيملعتملل
 يذلا تقولا نأب ضارتفالا ىلع داقتعالا اذه موقي امبرو .لضفأ ةيليصحت
 يملعم ىدل ًارفارت رثكأ نوكي «هبالط نم بلاط لك عم ملعملا هفرصي
 ديزملا نأو .مجحلا ةريبك فوفصلا يملعم نم مجحلا ةريغص فوفصلا
 ةّيفصلا تاطاشنلا يف ةمهاسملل ةريغصلا فوفصلا بالط ىدل رفاوتت صرفلا
 ةلئسألا حرط وأ تاشقانملا ءارجإ ىوتسم ىلع كلذ ناك ءاوس ( ةعونتم ا
 لماوعلا دحأ لكشت يسردملا فصلا مجح ةلأسم نأ ودبيو .تاراسفتسالاو

 ميلعتلا ةنهم ىلع مهلابقا ئدم ينو نيملعملل ةّيونعملا حورلا يف رثؤت يتلا ةماهلا
(Fiske, 1978)هذه ةسارد تلوانت يلا ثوحبلا ج جئاتن ديفت اذامب نكلو .  

 . ؟ةلكشملا

 وأ يداصتقا «لوألا «نيبناج ىلع يسردملا فصلا مجح Whine يوطنت

JEL «dbضراعيف .لوألا بناحلا ثيح نم امأ «يلیصحت وأ يميداكأ  
aedضيفخت ةلأسم  oteنوذبحيو .نيعم ددع نع دحاولا فصلا بالط  

 بهو Ye نيب Yb ددع حوارتي ثيحب ًايبسن مجحلا ةريبك فوفص ء

UWLريفوتل  aةيسردملا ةينبألاو نيملعملا بتاورك .ةيلاملا تاقفنلا  
 ميلعتلا ةيعون باسح ىلع كلذ متي له نكلو . ١ ةيميلعتلا لئاسولاو

 ou ليصحتلا ى ىوتسملاو

 يف يسردملا فصلا مجح رثأ تلوانت يتلا تاساردلا جئاتن نإ
 تاساردلا هذه ضعب ترفسأ دقف .ءددصلا اذ ةمساح نكت مل ليصحتلا
 جئاتنلا هذه Com ذإ ءةدئاسلا ةيديلقتلا ءارآألل ةضقانمو ةعقوتم ريغ جئاتن : نع

 ىوتسم نم لضفأ «ةريبكلا موجحلا تاذ فوفصلا بالط ليصحت ىوتسم نأ
(Jamison et al., 1974; Shapiro, 1975) —_ رغصألا فوفصلا بالط 

_(Fiske, 1975, 1978; Maeroff, 1977) 
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 يلا ثوحبلا نم ديدعلا ةعجارم ىدل ,Fiske) 1978) كسيف ريشيو
 يف ثوحبلا هذه مظعم لشف لإ < ءليصحتلا يف فصلا مجح رثأ تلوانت

 فصلا يف بالطلا ددع ضيفخت ىلإ وعدت ةيميلعت ةيجيتارتسأ ينبت ريربن
 نل Ub ۳4و YO نيب حوارتي نيعم طسوتم ىدم لخاد هنأ 5 .دحاولا

 فرعي هنأ ديب .مهليصحت ىوتسم يف بالطلا wd رثأ ي يأ كانه نوكي

 فورظ يف مجحلا ةريغصل ريغصلا فوفصلا بالط ليصحت ىوتسم نيسحن ةيناكمإب

 وأ ًايداصتقا نيمورحملا نم فوفصلا هذه بالط وكي نأك ءةنيعم ةيميلعت
 تاللكشملا ضعب نوهجاوي نيذلا بالطلا 3 وأ ءًايفاقث وأ ًايعامتجا

 ةءارقلا يتدام يف ةيئادتيالا تايوتسملا ذيمالت نأ ايك .ةيميلعتلا وأ ةيلاعفنالا

 يف اوطرخنا ول ايف لضفأ وحن ىلع ًايليصحت اوديفتسي نأ نكي باسحلاو
 .ددعلا ةليلق فوفص

 ىلع  ًالعف تدجو ول ايف - ةيباجيالا | راثآلا هذه لثم ققحتت له نكلو
 بالط ددع ضيفخت نإ ؟طقف فصلا بالط ددع ant درجميو dl وحن
 «بالطلل ةيليصحتلا تايوتسملا نيسحت ىلإ ةرورضلاب يدؤي ال دحاولا فصلا
 لالغتسا نم هنكمت تايجيتارتساو قرط ينبت نم فصلا اذه ملعمل دب ال لب
 ميلعتلا ودعي ee on ىددعلا ليلقلا فصلا اهرفوي يلا ةيميلعتلا فورظلا

bo,ناكمالا ردق . 

 National اكيرمأب ةيئادتبالا سرادملا يريدمل ةينطولا ةيعمجلا ديفتو

Association of Elemantary School Principalsنم طقف نيملعملا فصن نأ  
 تايجيتارتسا نولغتسي ءًابلاط ۲۰ نع Wb ددع لقي ًافوفص نوسردي نيذلا
 ةيديلقتلا بيلاسألا ةسرامت يقابلا فصنلا عباتي نيح يف . يدرفلا ميلعتلا
 مجح نأ ةيعمجلا هذه ىرت اذهل !sont ةريبكلا فوفصلا سيردت يف ةدئاسلا

 ثوحبلا جئاتن نأ ديب «ليصحتلا يف ةرثؤملا لماوعلا دحأ لكشي دق فصل
 هذه دحأ وه فصلا مجح نأ ىلع مساح لكشب نهربت مل ًايلاح ةرفاوتما
 ,Vander, Zanden) 1980( لماوعلا

 يرهوج وحن ىلع دادزي (wre ليصحت نأ ىلإ لئالدلا ضعب رشتو
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 ةيحسم ةسارد يفف .بالط ةرشع ىلاوح دحاولا فصلا بالط ote ناك اذإ

 نم ةعومجم ليلحت اهيف لوانت ءاودارولوك ةعماجب يوبرتلا ثحبلا ربخم اهب ماق
 عافترالاب أدبي ليصحتلا ىنحنم نأ نيبت «بلاط ٩۰۰,۰۰۰ لوح تانايبلا

 .ًابلاط ٠١ نع دحاولا فصلا بالط ددع لقي امدنع داحو عيرس وحن ىلع
 رخآلاو بالط ٠١ يوتحي امهدحأ ,نيفص ليكشت (Glass سالج حرتقي اذه

 10 le لك بالط ددع نيفص ليكشت نع ًاضوع كلذو ٠٠ UL يوتحي

 ةرشع نم فلؤملا فصلا بالطل لضفأ ًايليصحت ىوتسم نمضي ثيحب بلاط
corنم فلؤملا فصلا بالطل نامضلا اذه لثم دجوي ال نيح يف  YO 

 .ًابلاط

 اهيف لوانتو ,Olson) 1971( نوسلوأ اهم ماق ىرخأ ةيحسم ةسارد يفو

lie ACAال فصلا مجح نأ دجو .ةديدع ةيسردم مظنل يمتنت ًايسردم  

 تاجاحو ةيميلعتلا ماهملا عم ًاقفاوتم مجحلا اذه ناك اذإ الإ ليصحتلا يف رثؤي
 . ملعملا تاراهمو ةيساردلا ةداملا ةعيبطو بالطلا

 يف فصلا مجح رثأ لوح مساح باوج نم ام هنأ حضتي اذكهو
  ةيميلعتلا ةيلمعلا اهيلع يوطنت يتلا تاريغتملا ددعت ببسب كلذو «ليصحتلا

 ةيساردلا ةداملا ةعيبطبو بالطلاب ةصاخلا تاريغتلاف .ةّيملعتلا

 ةيميلعتلا طورشلابو «ملعملا صئاصخبو «ةعبتملا ةيميلعتلا تايجيتارتسالابو

 يف فصلا مجح رثأ ديدحت اهعم بعصي ةدقعم ةقيرطب لعافتت «ىرخألا
 . قيقد وحن ىلع ليصحتلا

 فصلل يعامتجالا  يسفنلا نيوكتلا - ۲

 صئاصخلا نم ديدعلا يف نونيابتي بالطلا نأ GL لصف يف انيأر

 ثيح نم مهيابت نأو .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ,Gall ةيلاعفنالا

 . ليصحتلاو ملعتلا ىلع مهتردق ثيح نم مهنيابت ىلإ يدؤي صئاصتخملا هذه

 اف !colt ميلعتلا نم عون ىلإ عزنت ةمئاقلا ةيميلعتلا مظنلا of امو

 فوفص يف مهعيمجتو بالطلا فينصتل ًاساسأ اهذاختا نكي ىتلا تاكحلا

Yee 
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 صئاصخلا ضعب ثيح نم سناجتلا نم عون ىلع دامتعالا بجي لهو ؟ةنيعم
 . ؟ادحاو ًافص نولكشي نيذلا بالطلا نيب

 نم هب نوعتمتي ام بسح تاعومجم يف بالطلا فينصت ةلأسم نإ
 نيليوط لدجو شاقن رادم تناك Ability grouping تادادعتسا وأ تاردق
 يوذ لافطألا زرف ىلإ ةيلمعلا هذه ريشتو .ةيضاملا ةليلقلا دوقعلا لالخ
 نم هب نوعتمتي ام بسح ةفلتخم ةيميلعت تاعومجم ىلإ ةدحاولا رامعألا
 ىلع ةردقلاو ليصحتلاب ةقالع تاذ تادادعتسا وأ تاردق وأ ةيلقع صئاصخ
 وأ سيياقملا ضعب قيبطت جئاتن هنع رفست ام ءوض يف كلذو «ملعتلا
 ality فوفص لكشتت Wy «صئاصخلا هذه لثم سيقت يتلا تارابتخالا
 بالط نيب سناجتلا نم عون رفاوتي ثيحب «لماوعلا ضعب ثيح نم اهدارفأ
 .دحاولا فصلا

 يف ًامدق ملعتملا اطخ اهلك ةيفينصتلا ةسايسلا هذه لثم ةداع دوستو
 دادعتسا بسح فينصتلا متي «ىلوألا ةيئادتبالا ةنسلا يفف .يميلعتلا ماظنلا
 بسح فينصتلا متيف ةيدادعالا ةلحرملا ةيادب يف امأ ءةباتكلاو ةءارقلل لفطلا
 يف فينصتلا متي نيح يف cols Jy ةّيملعلا داوملا يف ةيليصحتلا تايوتسملا
 رايتخاب cents بلاطلا موقي ثيح «يتاذلا رايتخالا بسح ةيوناثلا ةلحرملا
 .هتادادعتساو هلويمو هتابغر عم قفاوتي هنأ ىري يذلا يميلعتلا جابنملا

 ةلكشم ةيأ لثم اهلثم .ةسناجتم تاعومجم يف بالطلا فينصت ةلكشمو

 ىسيئرلا لاؤسلا نأ ديب .ضراعمو ديؤم نيب ءارآلا اهيف نيابتت .ىرخأ ةيوبرت
 فصلا بالط سناجت ناك اذإ ام وه لاجملا اذه يف هحرط نكمي يذلا

coolyلهسيو لضفأ ةيميلعت ًافورظ رفوي «ةدحاولا ةيميلعتلا ةعومجملا وأ  
 . ميلعتلاو ملعتلا يتيلمع

 ,Esposito) ةسناجتم تاعومج يف بالطلا فينصت ةيلمع وديؤم لوقي

(Martin and Pavan, 1976) 1973)مهفقومل ًاريربت ةيلاتلا ججحلاب  : 
 ضرفو obi ينمزلا رمعلا بسح دحاو فص يف بالطلا عيمجت نإ-١

 قورفلا لهاجت ىلإ كش الو يدؤي Lae مهيلع دحاو يسارد جابنم
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 وحن تاهاجتالاو ليصحتلا ىف نيابت ىلإ يدؤت دق يتلاو مهنيب ةيدرفلا

 تادادعتسالا وأ تاردقلا بسح فينصتلا امأ .ةيساردلا ةداملاو ةسردملا

 تالدعم بسح مدقتلل مهمامأ ةصرفلا حيتت «بالطلا ىدل ةرفاوتملا

 عيرس وأ قوفتملا بلاطلاف «مهئالمز تالدعمل ةباشملاو ةصاخلا مهملعت

 بسح مدقتلا ىلإ فينصتلا اذه لثم ءوض يف رطضي نل ءالثم ملعتلا

 .حيحص سكعلاو .ملعتلا ءيطب بلاطلا لدعم

 ضفخي مهادادعتساو مهتاردق ىلع ءانب تاعرمجم يف بالطلا فينصت نإ- ؟

 رمألا .ةدحاولا ةعومجملا دارفأ نيب ملعتلا ةعرس ثيح نم نيابتلا ىدم

  ةيميلعتلا ةيلمعلا ةجلاعم نم ملعملا نكيو «لهسأ مّلعتلا لعجي يذلا

 ةيميلعت تايجيتارتسا ينبت عيطتسي ثيحب «لضفأ وحن ىلع ةّيملعتلا

 نأك «هبالط اهب عتمتي يتلا ةكرتشملا صئاصخلا عم قفتت ةيسيردت قرطو
 بالطلا فيلكتو .ملعتلا يئيطب وأ نيفلختملا بالطلا بيردت ىلع لمعي

 ةيميلعتلا تاطاشنلا وأ عيراشملا ضعبب ملعتلا يعيرس وأ نيرداقلا

 . ىرخألا

By - ۳ًايحص ًايسفانت ًاخانم تادادعتسالاو تاردقلا بسح بالطلا فينصت  

 .صئاصخلا هذه ثيح نم ةباشتملا وأ ةسناجتملا ةعومجملا بالط نيب

 يف براقتلا وأ هباشتلا oY cad ام لضفأ ميدقت مهنم لك لواحي ثيحب

 لفطلاف .ةرباثملاو دهحلا لذب ىلع ثعبيو يدحتلاب روعشلا دلوي تاردقلا

 «ملعتلا عيرس ًابلاط اهيف سفاني ةيتاوم ةصرف دجي ال ءالثم ملعتلا ءيطب
 ءىطب وأ يداعلا بلاطلا ءازإ يدحتلاب رعشي ال قوفتملا بلاطلا نأ اك

 ٠ اعم ايدل سفانتلا ةيعفاد ةقاعإ ىلإ يدؤي دق يذلا رمألا ىملعتلا

 لاثمأ فينصتلا نم طمنلا اذهل نوضراعملا اهدروي يتلا ججحلا امأ

(Ravitz, 1963; Trow, 1968: Boocock, 1972: Urevick, 1974; Rosenbaum, 

 ( 1976; Kier et al,. 1977يلي اےک يهف :

 بسح مهفينصت لاح يف ديدش وحن ىلع بالطلا ىدل تاذلا موهفم رثأتي- ١
 بالطلا نيب الصاف ارادج ميقي فينصتلا نم عونلا اذه نأل مهتاردق
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 لقأ ًالعت اطبألا بلاطلا fat امم ملعتلا ىلع ةردقلا ثيح نم نينيابتما
 قوفتملا وأ رداقلا بلاطلا دوزي نيح يف «ملعتلل كيم وأ ًامامتها
 لوحي يذلا رمألا ءرورغلا ىوتسم ىلإ لصي دق يذلا وهزلاب ساسحإلاب
 اوناك ءاوس «يعقاو وحن ىلع مهتاناكماو مهتاوذل بالطلا ريدقت نود
 .نيفلختم مأ نييداع مأ نيقوفتم

 مهضعب نم نوملعتي بالطلا ob ةلئاقلا ةقيقحلاب انفرتعا اذإو
 نم ةدافتسالا ملعتلا ىلع ةردق لقألا بلاطلل نكي ثيح «ضعبلا
 مرحي «مہتاردق بسح بالطلا فينصت OF ءةردق رثكألا بلاطلا
 اهوظحالي نأ نكمي يتلا ةديجلا ةّيبلاطلا جذامنلا نم نيرداقلا ريغ بالطلا
 . مهتيعفادو مهتامامتها عايض يف مهاسيءامم ءاهوكاحيو

Uyنإف ءاهجراخ ةماعلا ةايحلل بلاطلا دادعإ ىلع لمعت ةسردملا تناك  
 بترتيو ءةسناجتم ريغ عاضوأ ين ثدحت ةماعلا ةيتايحلا تاربخلا مظعم
 صئاصخلا نم ديدعلا ثيح نم نينيابتم دارفأ ةهجاوم بلاطلا ىلع
 عم لعافتلا ةربخ نم بلاطلا مرحي ال نأ ماظنلا ىلع بجي اذل . تافصلاو
 .رخآب وأ لكشب هنع نوفلتخي دارفأ

 ةسناجتم ةعومجم داجيا ةينقتلا وأ ةيلمعلا وأ ةيملعلا ةهجولا نم ليحتسي ۳
esليصحتلا تارابتخا تاجرد قدصو تابث نم مغرلا ىلعف  

 نيب DS زييمت داجياب حمسي ىوتسم وأ ةجرد ىلإ ىقرت ال اهنأ الإ .ءاكذلاو
 ةدالا فالتخاب فلتخت بالطلا ملعت ةعرس نأ انملع اذإو «بالطلا
 رثكأ فينصتلا رمأ ادغو ًاديقعت رمألا دادزا «ملعتلا عوضوم ةيساردلا
 ةنكمملا ةديحولا ةقيرطلا نأ سفنلا ءالع ضعب ىري اذل .ةبوعص
 نم ةعومجملا هذه لكشت نأ يه OLS ةسناجتم ةيميلعت ةعومجم ليكشتل
 لع أرطت نأ نكمي يتلا تاريغتلا ًاضيأ انلهاجت اذإ اذه bib دحاو بلاط
 1 . ملعتلا يف همدقت ءانثأ بلاطلا اذه

 جمارب صيصخت و «تاردق نم هب نوعتمتي ام ءوض يف بالطلا فينصت نإ - ٤

 و
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 ةيطارقميدلا نم سيلف «بالطلا عيمج مامأ ةيواستم صرف ريفوت ىلإ وعدت
 اذه عزني دقو .تناك اهم ريياعم ةيأ ءوض يف بالطلا فنصي نأ يف

 6 عمتجملا دارفأ نيب ةيعامتجالا  ةيداصتقالا قورفلا قيمعت ىلإ فينصتلا

 تاردقلا ضعبب بلاطلل يعامتجالا  يداصتقالا ىوتسملا طابترال كلذو

 مئاقلا يسردملا ماظنلا مهاسي كلذبو .يسردملا ليصحتلاب ةقالعلا تاذ

 .ةاواسملا مدع ديكأت يف فينصتلا ىلع

 ججح نم داك نأ ودبي ؟ةضراعتملا ججحلا هذه نم فقن نيأ «نآلاو

 ىلع اهمايق نم رثكأ ةيرظنلا تالمأتلا نم عون ىلع ةمئاق نيديؤملاو نيضراعملا
 يف يسناجتلا عيمجتلا ديؤي تاساردلا ضعبف .ةقداصو ةميلس ثوحب جئاتن

 فوقولا عقاولا يف بعصيو . يسناجتاللا عيمجتلا ىرخأ تاسارد ديؤت نيح

 لزع ةبوعصل كلذو .مهتاردق بسح بالطلا فينصتل ةقيقدلا جئاتنلا ىلع

 . جئاتنلا هذه لثم ديدحت يف لخدتت يتلا ىرخألا لمارعلا نم ديدعلا

 جئاتن «ob (Findly and Brian, 1971) يلدنف عجار دقو اذه

 فينصت رثأ تلوانت يتلاو ١950 و ١9٠١ يماع نيب ترج يتلا تاساردلا

 هتسرامم تمت LS] «ةيليصحتلا مهتايوتسم نيسحن يف مهتاردق ءوض يف بالطلا

 ةبسنلاب اديفم نوكي دق فينصتلا نم طمنلا اذه نأ اجتنتساو .ةرتفلا كلت يف

 ةبسنلاب امأ .ًايليصحت وأ ًايلقع نيقوفتملا بالطلا مضت يتلا تاعومجملا دارفأل
 ثيح نم نيفلختملا وأ نييداعلا بالطلا مضت يتلا تاعومجملا دارفأل

 كلت جئاتن رهظت ملف ‹«ىرخألا ةيلقعلا تاردقلا ضعب ثيح نم وأ ليصحتلا

 . بالطلا ءالؤه ليصحت نيسحت يف فينصتلل رثأ يأ تاساردلا

 دقف « مہتاردق بسجل بالطلا عيمجتل ةيلاعفنالا راثآلا ثيح نم امأ

 بالطلا ىدل تاذلا موهفم ززعي عيمجتلا اذه نأ تاساردلا ضعب راشأ

 نيفلختملا بالطلا دنع تاذلا موهفم ىدل ةئيس LUT كرتي نيح يف .نيقوفتملا
 ,Martin and Pavan, 1976; Kibly)) .ملعتلا يثيطب وأ ليصحتلا يضفخنم وأ

)1977 _ 
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 : يفصلا لصاوتلا طاغنأ م
 «بالطلا ىلإ اهيف بوغرملا تاراهملاو تامولعملا لاصيا ةيلمع نإ

 يف اهحاجن لاح يف مهاستو «ةيوبرتلا ةيلمعلا فادهأ نم ًاسيئر ًافده لكشت

 خانم رفاوتي مل ام فدهلا اذه ققحتي نلو ريك وحن ىلع ةيلمعلا هذه ةيلاعف
 تاطاشنلا رهوج وه هتقيقح يف لصاوتلاو .لاعف dels Li هيف دوسي ىفص

 ريبك ددع ,Jackson) 1968( نوسكاج ظحال دقف . قالطإلا ىلع ةّيفصلا
 لدابت ةيلمع 7٠٠١ ىلاوح نوسرامي نوملعملا نأ ةيئادتبالا فوفصلا نم ًادج
 ىلإ حوضوب ريشي اذهو «يسردملا مويلا تاعاس نم ةعاس لك يف ةيصخش نيب
 ام نكلو .بالطلا ءادأ ىوتسم نيسحتو ملعتلا ليهست يف لصاوتلا Li ةيمهأ
 . ؟ةمئاقلا ةيوبرتلا انمظن يف يرجت يتلإ لصاوتلا لاكشأ يه

 وه «ةيسردملا انفوفص مظعم يف ديحولا طيشنلا لصاوتملا نأ ودبي
 زاهج هيف ملعملا لكشي .دحاو هاجتا وذ لصاوتلا نأ ينعي يذلا رمألا .ملعملا
 . .ملكتي ملعملا .«لابقتسا» ةزهجأ بالطلا لكشي نيح يف «لاسرإ»

 . .رضاحي ملعملا .نوذفني بالطلاو . . . bbs ملعملا .نوعمتسي بالطلاو :

 ,Gorman) خلا ...نوبيجي بالطلاو ..نحتمي ملعملا .نونودي بالطلاو
(1974. 

 فصلاف لماع نم طمنلا اذه فصلل يئايزيفلا نيوكتلا ززعی دقو

 وم ملا ناب ١ pe .مهعيج فص بالط ةقارم نم ASE ةمنم لب

feel plوأ ثدحتملا و أ  J»نم ًايلصاوت طم نإ . فصلا ف ديحولا ا «بيطخلا  

 يقلتل نيج رسم دارفأ جاتنا ىلإ عري ‹ طف دحاو راع .عونلا إله .

ealنود «اطقف  alىلع ةردق  haces؛ تاجرخلا رادصاو  “emاذإ  

ate of (Olson, 1977)عم ةرمتسم ةيلصاوت تاقلح ءانب يف لشفي يذلا  

 ءالؤه ةردق قوعي دقف (ery ةركبملا ةيميلعتلا تاونسلا نم lew هيالط

 .ًامومع ةماعلا ةايحلا يف وأ ةيوناثلا سرادملا يف لصاوتلا ىلع بالطلا

۲4۹ 



 لقنل ةليسو لصاوتلا ربتعي ال نأ ددصلا اذه يف ملعملا ىلع بجيو

 وأ ةراهم هربتعي نأ هيلع لب .طقف ملعتملا ىلإ تاراهملا وأ تامولعملا ضعب

 نكمت يتلا ةنكمملا فورظلا ةفاك ريفوتل ادهاج لمعي ثيحب ءةيميلعت ةمهم

 .اهناقتإو ةراهملا هذه ملعت نم هبالط

 ,فصلا يف ةدايس كولسلا طامنأ رثكأ وه يظفللا كولسلا ناك الو

 ةيلمعل يساسألا روحملا وه يظفللا لصاوتلا نوكي نأ برغتسملا ريغ نمف
 ,Adams and Biddle) 1970( نيثحابلا ضعب لواح دقو .ىفصلا لعافتلا

 +IN نأ نّيبتف .لصاوتلا اذه لثل حلصت يتلا ةيناكملا عقاوملا لضفأ ةسارد
 نكمي ثيح فصلا ةمدقم يف نوملعملا هيضقي ةيسردلا ةصحلا نمز نم

 هيضقيف تقولا يقاب امأ «يسيئرلا ةيملعتلا تاطاشنلا زكرم عقوملا اذه رابتعا

 .دعاقملا فوفص نيب ةلصافلا تارمملاو هبناوجو فصلا ةرخؤم يف نوملعملا

 فادهأ ىلع فقوتي ةيملعتلا تاطاشنلا هيف زكرتت يذلا عقوملا Qe نأ ديب

 هماهمب همايق ءانثأ هسرامب يذلا يلصاوتلا طمنلا ىلع دمتعي اك «هبيلاسأو ملعملا

 ىريو. فصلا هذخأي نأ بجي يذلا ميظنتلا يف هرودب رثؤي اذهو «ةيميلعتلا

 حلصي ‹فصلل .ju ميظنت [dé بعصي هنأ ,Sommer) 1977( رموس

 «سلجا» عونلا نم يلصاوتلا طمنلا ناك اذإف .اهعيمج ةيميلعتلا تاطاشنلل
 امأ «بسانملا ميظنتلا وه ,فصلل فورعملا يديلقتلا ميظنتلا نإف «عمتساو

 وأ دعاقملا عيمجتف ءةينواعت لمع تاعومجم لكشي نأ ملعملا دارأ اذإ

 ' .لضفألا وه ةيرئاد لاكشأب تالواطلا

 نأ الإ فصلا ةفرغ يف يظفللا لصاوتلا ةدايس نم مغرلا ىلعو

 ميلعتلا نإ .لصاوتلا نم عونلا اذه ىلع اروصقم سيل يفصلا لعافتلا

 تيقوتلا نمو .قئاقحلاو تامولعملب حضاولا قطنلا نم رثكأ نمضتي لاعفلا

 ضعبل ملعملا مادختسا يأ «يظفللا ريغ لصاوتلاف ءاهئاطعال بسانملا

 ؛نيديلاو سأرلا تاكرحو «بيطقتلاو «ةماستبالاك «تاراشإلاو نئارقلا

 ملعملا رعاشم fey هنأل ءريبك دح ىلإ يفصلا لعافتلا ةيلمع يف مهاسي

 موقت Ole VI نم ريثك ىفف 4b كولسو ةيساردلا ةداملا وحن هتاهاجتاو

Yo: 



 ee Fe ب ميقا ن اکا زج و و

 . ةعاجنو ف jst ee ةيظفللا ريغ لصاوتلا لاكشأ

 بلاطلا - ملعملا لعافت

 غم لعافتلا ىلع مهمتردقو «ةيلاعفلا ثيح نم نيملعملا نيابت نإ
 ليصحتلا يف ذيمالتلا ءالؤه نيابت ىلإ يدؤي ال call ةفرغ يف مهذيمالت
  ةيداصتقالا مهعاضوأو يدشارلا مهكولس يف eels ىلإ Gk لب «بسحف

 !Ald ةقالع دوجو ىلإ تاساردلا ضعب تراشأ دقف . ةيلبقتسملا ةيعامتجالا
 ةايحلا يف حاجنلاو يئادتبالا لوألا فصلا تاملعم ضعب ةيلاعف نيب
  ةيداصتقا ًاعاضوأ اولتحا نيذلا ذيمالتلا ةبسن نأ نيبت ذإ .ةيدشارلا
 ذيمالتلا ةبسن ىفعض Jala .تاملعملا ضعب ذيمالت نم « ةعفترم ةيعامتجا

 نأب الع «تايرخألا تاملعملا ذيمالت نم ءعاضوألا هذه لثم اوّلتحا نيذلا
 Eaton) ًايفاقث ةمورحم ةيعامتجا ةقبط ىلإ نومتني ةساردلا عضوم ذيمالتلا عيمج

et al., 1978) 

 ءذيمالتلا ىدل يميداكأ تاذ موهفم ليكشت يف ملعملا رث بأ نأ ىتعي اذهو
 يف بناوجلا ضعب روطي نأ نكي .ىلوألا ةركبملا ميلعتلا لحارم يف ةصاخيو
 ةيلبقتسم ةايح صرف هل حيتتو ةيلبقتسملا هتايح يف هديفت «ذيملتلا ةيصخش

 ةيلمع يف رثؤت يتلا لماوعلا نم ديدعلا دوجو ىلإ ثوحبلا ريشت و ‹«لضفأ
 : لی le اهمهأ لوانتن .بلاطلا . m لعافت

 : بالطلا مييقتو ملعملل يكاردالا نيوكتلا -

 ولخي «يدايح وأ يعوضوم dle يف درفلا شيعي نأ ليحتسملا نم ردبي
 تادقتعملاو ميقلاو تاهاجتالا يف ةيبسنلا ىلع ةمئاقلا ةميقلا ماكحألا نم
 ماكحألاف !patel هذه نع ذشت ال ةّيسردملا ةايحلاو .ةيعامتجالا ةيبرغرملاو
 ىلع ذيملتلا اهردصي يتلا ماكحألاو ءهئالمز وأ هذيمالت ىلع ملعملا اهقلطي يتلا
 تاهاجتا نم set key claw لكل يكاردالا نيوكتلاب pe .هئالمزو هملعم

e! 



 اذه يف بالطلاو نيملعملا نيب يساسألا قرفلا نمكي دقو .تادقتعمو ميقو

 ةردق AST فصلا يف يميلعتلا مهرود مكحبو .نيملعملا نوك يف .لاجملا

 فصلا ةفرغ يف يلعف كولس ىلإ مهميقو مهتاهاجتا ةمجرت ىلع بالطلا نم
 اذه ىلع مهعم نولعافتيو «ةميقلا مماليضفت ءوض يف مهبالط ىلع نومكحيف
 . ساسألا

 نوذختي نيملعملا نأ ةنّيبم «ةقيقحلا هذه ةديدع تاسارد تفشكو

 ىلع فصلا ةفرغ يف مهعم نولعافتيو «نيفلتخملا بالطلا ءازإ ةفلتخم تاهاجتا

 Wile) مهكولسو بالطلا ليصحت يف نيابت ىلإ يدؤي يذلا رمألا . فلتح وحن
lis and Brophy, 1974; Helton and Oakland, 1977)نامربليس رشيو  (Silber- 

man, 1969)بسح ةّيساسأ تائف عبرأ يف مهالط نوفنصي نيملعملا نأ ىلإ  

 يف تاهاجتالا هذه رثأ ةفرعلو .ذبنلاو (YEW مامتهالاو Gl تاهاجتا

 مهبالط ضعب فينصت نيملعملا نم نوثحابلا بلطي «بلاطلا  ملعملا لعافت
 نيملعملا تالعافت نوظحالي مث نمو .تاهاجتالا هذه ىلإ ريشت تاعومجم يف

 لالخ نم «هذه فينصتلا ةيلمع متتو .ةنّيعم ةّينمز ةرتفل بالطلا ءالؤه عم
 «مهبالط ضعب وحن مهتاهاجتا فشكت يتلا ةلئسألا ضعب نع نيملعملا ةباجإ

 : يلاتلا وحنلا ىلع كلذو

 : يلاتلا لاؤسلا ىلع ةباجإلا لالخ نم ىدبتيو c Attachment قلعتلا هاجتا- ١

 ءرخآ ماعل كفص بالط دحأب ظافتحالا كتعاطتساب ناك اذإ

 . ؟راتخت بلاط يأف .هعم كلعافت ىدل ةعتم نم هب رعشت امل كلذو

 : يلاتلا لاؤسلا ىلع ملعملا ةباجإب حضتيو 23 : مامتهالا هاجتا _ ۴

 دحأ ىلإ كهابتنا لك وأ مظعم هيجوت كتعاطتساب ناك اذإ
 . ؟راتخت بلاط يأف nS دح ىلإ كمه يذلا بالطلا

 لاؤسلا ىلع ملعملا [dle لالخ نم ىدبتيو cIndifference : ةالابماللا هاجتا _ ۳

 : يلاتلا

 رمتؤم وأ ةسلج داقعنا ءانثأ ةسردملا ةرايزب ءابآلا دحأ ماق اذإ -

 لقأب as bias نأ نكي يذلا لفطلا وه نمف «بالطلا نوؤش لوانتي

 . ؟ةيدادعتسالا نم ةجرد



 Rejection :ذبنلا هاجتا_5

 نم ناك اذإ «رخآ فص ىلإ tlie نم هلقن راتخت بلاط يأ-
 .؟ًادحاو ًابلاط كفص بالط ددع ضيفخت بجاولا

 تائفلا هذه ىدحإ يف مهبالط دحأ فينصت ىلإ نيملعملا ةعزن رثأتت
 دعاوقلاو مظنلل هتعاطا وأ هقفاوت ىدمو «يفصلا لعافتلا ءانثأ ملعملا كولس زيزعت لع هتردقو .بلاطلل يليصحتلا ىوتسملا cs لماوع ةثالثب ةيهاجتالا
 ًايليصحت حجان وه ««قلعتلا هاجتا» ةئف يف فنصي يذلا بلاطلاف . ةّيسردملا
 امأ .فصلا يف ملعملا كولس زيزعت ىلع رداقو .ةيسردملا مظنلل عيطمو «ةداع
 هجاوي يذلا عونلا نم وه celexa’ olely ةئف يف هفينصت متي يذلا بلاظلا
 زيزعت ىلع رداقو ٠ يسردملا ماظنلل عيطم هنأ الإ « ةييذاكألا تابوعصلا ضعب
 ءهتياعرو هب مامتهالا ىلإ ملعملا عفدي يذلا رمألا ؛ ملعملل يفصلا كولسلا
 . يجالعلا سيردتلا وأ تاداشرالاو حئاصنلاب هدوزيو ةدعاسملا هل مدقيف
 وحن ةّيبلس ةيباجتساب «ةالابماللا هاجتا» ةئف يف Hey يذلا بلاطلا فصتيو
 بلاطلا امأ ؛ يفصلا لعافتلا ءانثأ مليملا كولس زيزعت يف لشفلابو «ملعملا
 ءبسحن زيزعتلاب ملعملا ديوزت يف لشفي الف «ذبنلا هاجتا» ةثف :ge يذلا
 Willis) يسردملا ماظنلاب قلعتت تالكشم ثادحا يف ایس نوكي ام ابلاغ لب

„and Brophy, 1974) 

 ىلع ءانب موقت ال مهبالط وحن نيملعملا تاهاجتا نأ حضتي اذكهو
 تافصلا وأ صئاصخلا ضعب ىلع Lal موقت لب he يليصحتلا ىوتسملا
 ىلع مهتردق یدم ددحت gly باللطلا ءالؤه اهب عتمتي يتلا ىرخألا ةيصخشلا
 دعاوقلاو مظنلل مهتعاطا وأ مهقفاوت ىدمو يفصلا ملعملا كولس زيزعت
 .ةردقلا كلتو قفاوتلا اذهل ملعملا كاردا بسح كلذو ةيسردملا

 :ةيمسجلا ةّيبذاجلا وأ ىجراخلا لكشلا رثأ- ۲
 ةقيرطب رئأتي «مهنيب ايف سانلا لعافت نأ ,ةماعلا تاظحالملا نم ودبي

 وأ تانسحلا نم ديدعلاب نوعتمتي دارفألا ضعب نأ يعامتجالا سفنلا ءاملع ضعب دافأ دقو .مهتّيبذاج ىدمو مهرهظمو ةيجراخلا مهلاكشأب ىرخأب وأ

yor 



 مهتيبذاجو يجراخلا مهرهظم ببسب ةماعلاةايحلا يف ةيعامتجالا دئاوفلا
.(Dion, Bersheid and Walster, 1972; Bennetts, 1978) 

 d ةيمسحلا aust! yl ةفرعم ةلواحم ودبت «عقاولا اذه لثم ءوض يفر

 ريدعت ob انفرتعا اذإ ةصاخيو ابرغتسم i al سيل «بلاطلا - ملعملا لعافت

 . ةنيعم ةيفاقث ريياعمل eat ةيبذاحلا هذه

 مادختسابو <« يوبرتلا سفنلا ملع ناديم ell ضعب لواح دقو

 نيملعملا نأ نوثحابلا Yea دافأو . بالطلا ءالؤهل يجراخلا رهظلا صئاصخب

 لضفأ وحن ىلع باذجلا يجراخلا رهظملا يوذ بالطلا ريدقت ىلإ ًالعف نوعزني
 dale لقألا وأ باذحلا ريغ يجراخلا رهظملا يوذ بالطلا ريدقت نم

„(Adams and Cohen, 1974; Lerner and Lerner, 1977) 

 ,Ross and Salvia) 1975( ايفلاسو سور eb «تاساردلا ىدحإ ىفف

 ذيمالتلا ضعبل ةيلايخو ةلئامتم (case studies) (ةلاح تاسارد» ضرعب

 ريغ وأ نيباذج ذيمالتل ةيفارغوتوف روصب ةقفرم «طيسب وحن ىلع نيقوعملا
 هذه مهتاريدقت ىلع فرعتلا فدهب نيسرمتملا نيملعملا ضعب ىلع «نيباذج

 نيباذجلا ريغ ذيمالتلا Ob نوملعملا دافأ تالاحلا هذه ةسارد دعبو .تالاحلا

 ذيمالتل التلا نم ربكأ وحن ىلع ةيعامتجاو ةيلاعفناو ةييداكأ تالكشم نم نوناعي

 .ةصاخ فوفص يف نيباذحلا ريغ ذيمالتلا عضوب مهتايصوت تناك اےک .نيباذحلا

asiقو .فوفصلا هذه لثم يف نيباذجلا ذيمالتلا عضوب مهتايصوت نم  

 بلاطلا ةّيبذاج نأ نيبت ,Clifford and Walster) 1973( «ةباشم ىرخأ ةسارد

 مامتهالاو بلاطلا ءاكذل نيملعملا تاريدقتب يباجيا وحن ىلع طبترت «ةبلاطلا وأ

 . هنارقأ نيب د بلاطلا اهب عتمتي « of نكمي

 تاريدقت نيابت لإ كش الو ريشت تاساردلا هذه لثم جن sks نإ

 بالطلا oe نيابتل ًاقبط ةّيفرعملا ريغو ةيفرعملا مهبالط ad“ نيملعملا
 wer ال مئاقولا هذه لثم لعلو . ةيبذاج نم هب نوعتمتي ام ثيح نم

ef 



 نوميقي الو .ةّيعوضوملا ملعملا ةلادع يف نوبغري eel «مهعنقت الو بالطلا :
 بجي اذل مهصئاصخ ىلع مكحلا وأ مهفينصتل كحمك ةيبذاجلل Les ًانزو |

 ىلإ عزني ثيحب «هبالطل هتاريدقتو هماكحأ ةقيقح يعي نأ ملعملا ىلع
 لمعلاب ةقيثولا ةقالعلا تاذ صئاصخلا ىلع ةمئاقلاو «ناكمالا ردق ةيعوضوملا

 . نييسردملا زاجنإلاو :

 ٣ ىعامتجالا  يداصتقالا ىوتسملا رثأ ۔ :

 مہالطل مهتاريدقتو نيملعملا ماكحأ رثأت ىلإ تاساردلا ضعب ريشت

 . ةيعامتجالا  ةيداصتقالا ةقبطلا وأ ةيفاقثلا ةيفلخلاب  Gilءالؤه اهنم ردحني

 ٠ ريدقت ىلإ نوملعملا عزني ثيحب «بسالطلا [ Abaتايوتسم ىلإ نيمتنملا

 نيردحنملا بالطلل مهتاريدقت نم لضفأ وحن ىلع «ةّيلاع ةيعامتجا - ةيداصتقا

(Henderson and long, 1973 De Meis and ةضفخنم ةيعامتجا تايوتسم نم 1 

, Turner, 1977) 

 يباجيا طابترا دوجوب ديفت تاساردلا ضعب جئاتن نأ نم مغرلا ىلعو
 ةيعامتجالا  ةيداصتقالا تايوتسملاو ةيلقعلا ريغو ةيلقعلا تاردقلا ضعب نيب
 ةيأب ينعي ال كلذ نأ الإ GAY .ناحط ؛181/ا/ «يناوشن) ةرسألل ةيفاقثلاو

ULوأ ةيعامتجالا وأ ةيفاقثلا طامنألا ىلع فوقولا نأ .لاوحألا نم  
 are ىلع ةقداص تاريدقت وأ ماكحأ رادصإ نم ملعملا نكي .ةيداصتتالا

 ددحت gly .نابسحلا يف ىرخألا لماوعلا نم ديدعلا ذخأ نم دب ال ذإ .
 ىرتسمو ؛ةيعفادلاو .يليصحتلا ىوتسلاك «بلاطلل يميداكألا عضولا
 اذه لثم ةعمتجم اهلعافت ةجيتن ددحت يتلاو خلا ...تاذلا موهفمو .حومطلا
 . عضولا

 : ملعملا عقوت راثآ- ؛ ٠
 لوح تاعقوتو تادقتعمو ءارآ نم نّوكن ام Ob ماعلا سحلا ديفي |

 ةقيرط نأو .مهوحن انكولس ةقيرط يف رثؤت .مهعم لماعتن نيذلا دارفألا
 ابلاغ نوبيجتسي ثيحب ءانوحن مهكولس ةقيرط يف اهرودب رثؤت ءهذه انكولس
 اثم يكذ هنأب هبالط دحأ نع ةركف ملعملا نّوك اذإف .انتاعقوتل ًاقبط

Yoo 



 بيجتسي دقو ASS ًاكولس بلاطلا نم عقوتيسو «كلذك هنأ ىلع هلماعيسف

 ام وأ ملعملا عقوت ققحتي كلذبو .ًالعف يكذ هنأب يحوت ةقيرطب بلاطلا اذه
 مدختسيو ll (Self - Fulfilling prophecy) ققحت يتلا ةءوبنلاب ىمسي

 لثم ىلإ 4 راشإلل (Teacher - espectation - effects) ملعملا عقوت راثا حلطصم

 تاناكماو تاردق نوكردي نيملعملا نأ قبس ايف انيأر دقف .ةعزنلا هذه

 يف سكعنت ةنيابتم تاعقوت يلاتلاب نولكشيو «نيابتم وحن ىلع مهالط
 مهتازاجنا ثيح نم مہالط نيابت ىلإ Gok يذلا رمألا ,مهعم مہتالعافت

 . لكك يسردملا مهكولسو ةيليصحتلا

 هذه ,Jacobson and Rosenthal) 1968) لاتنزورو نوسبكاج دكأ دقو

 ءاكذ سايقب يساردلا ماعلا ةيادب يف اماق ثيح .ٍلمع وحن ىلع ةقيقحلا
 ,ةيلمعلا هذه فده ob نيملعملا اربخأو «ةيئادتبالا سرادملا ىدحإ ذيمالت

 اراتخا مث .ءاكذلا ثيح نم ومنلاو مدقتلل ةيلباق ذيمالتلا رثكأ ءاقتنا وه
 ةعومجملا ليكشتل ةسردملا فوفص نم فص لك ذيمالت نم Lt ايئاوشع

 ىلع ذيمالتلا ءالؤه تاجرد ob Lis فص لك ملعم اربخأو «ةيبيرجتلا
 ةنسلا لالخ alll ىوتسملا ىلع مهمدقت ةيناكمإب ءىبنت ءاكذلا سايقم

 . ةيساردلا

 ble يف «مهعيمج ةسردملا ذيمالت ىلع ءاكذلا سايقم قيبطت ةداعا ىدلو

 دادزا دق ةيبيرجتلا ةعومجملا لافطأ ءاكذ لدعم نأ نيبت «هسفن يساردلا ماعلا

 لافطألا ةيقب ءاكذ لدعم دادزا نيح يف «ةجرد (١؟,7؟) هردق طسروتمب

 ىتلا ةدايزلا طسوتم نأ ًاضيأ نيبت اك Chad ةجرد (A, TY) هردق طسوتمب
 غلب دق يئادتبالا لوألا فصلا يف ةيبيرجتلاةعومجملا ءاكذ لدعم ىلع تأرط

 ةعومجملا دارفأ دنع تاجرد (4) غلب دق طسوتملا اذه نأو «ةجرد )٠١(

 . يئادتبالا يناثلا فصلا يف ةيبيرجتلا

 ام نأ نودقتعي اوتابو CaS دح ىلإ ةساردلا هذه جئاتنب نوبرملا رثأتو
 ال نحنف .(هدوجو» 3 دقتعن الل ةجيتن وه .درفلا ىدل tiles نم رفاوتي

 یری ملعلاف «نوکت نأ عقوتن اك نكلو ءاپتاد ف يه اےک ءايشألا كردن
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 .تاعقوتلا هذه عم قفتي وحن ىلع مهكولس ليدعتب نوأدبي «مهملعم تاعقوت ذيمالتلا كردي امدنعو . «يكذلا» هذيمالت عقاو كشت يف كلذب مهاسيو .هأيكذ ًاكولس» مهنم عقوتي هنأل «ءايكذأ» هذيمالت

 نم جنت مل انآ الإ ماعلا tl عم جئاتنلا هذه قافتا نم مغرلا ىلع
 نوسبكاج جئ اتن ىلع نيثحابلا ضعب ضرتعا ثيح ,تاداقتنالا ضعب

Jey,اهليلحتو تامولعلا عمج ثيح نم ةيفاكلا ةقدلا رفاوت مدع ببسب  
 ,Thorindike) .اهميمعت ىلع ةردقلا نود لوحي يذلا رمألا ءاهليثمت ىدمو

Snow, 1969; Jensen, 1969)تاساردلا ضعب كلذل ةجيتن ترجو . 1969;  
 مظعم ترفسأو «مہالط ليصحت يف نيملعملا تاعقوت رثا تثحب , يتلا ةيدجلا
 ةحيتن مہالط ءادأل نيملعملا فيرحت ةركف ab مدع نع تاساردلا هذه جئاتن
 ةفرعملا هذه تتناك ءاوس  مهليصحت تايوتسم وأ مهئاكذ تاجرد ةفرعم
 -Finn, 1972; Dusek, 1975; Draun, 1976; Wil) . ةحيحص ريغ مأ ةحيحص

.trock and Lumsdaime, 1977) 

 نيابت ةقيقحب نوري لاتنزورو نوسبكاج ةسارد جئاتن يدقتنم نإ
 لعافت نأ .ًالثم نّيبت دقف ءمهتاعقوت ةجيتن مهبالط عم نيملعملا تالعافت
 ًاعونو اك فلتخي .ةعفترملا ةيليصحتلا تايوتسملا يوذ بالطلا عم نيملعملا
 فرصي ثيح «ةضفخنملا ةيليصحتلا تايوتسملا يوذ بالطلا عم مهلعافت نع
 تقولا نم ربكأ By ىلوألا ةئفلا بالط عم يظفللا مهلعافت يف نوملعلا
 ىلوألا ةئفلا دارفأ عم مهلعافت نأ اك «ةيناثلا ةئفلا بالط عم هنوفرصي يذلا

Astهلوق داقنلا ديري امو .ةيناثلا ةئفلا دارفأ عم مهلعافت نم ًازيزعتو ةيباجيا  
 نع فلتخي وحن ىلع يكذلا بلاطلا نولماعي نيملعملا نأ وه .ددصلا اذهب
 ءادأ able ينعي ال .ةلماعملا يف نيابتلا اذه نأ ريغ ay بلاطلا ةلماعم
 ىلع نورداق نيملعملا OY «ةرورضلاب رخآلا بلاطلا باسح ىلع نيبلاطلا دحأ
 بيلاسأ نولدعي كلذل .ديج وحن ىلع مهتاناكماو مهبالط تاردقب ؤبنتلا

reeتاردقلا هله عم قفل  walt ay LOLS VI,فالتخاب  

 ,Dusek)_ 1975( ابءاحصأ



 لايح نيضراحتم نيفقوم ذاختا ىلإ نوعزني نيثحابلا نأ «مدقت امم حضتي
 موقي .بالطلل يميداكألا ءادألاو ملعملا تاعقوت نيب ةقالعلا ريسفت ةلأسم
 ةّييبس لماوع لكشت ةنيابتملا نيملعملا تاعقوت ob ضارتفالا ىلع لوألا فقوملا

 ريسفتلا امأ .مهتاراهمو بالطلا تاردق يف نيابتم ومن ىلإ يدؤت «ةيفيظو وأ
 ةظحالم ىلع ءانب مهتاعقوت نولكشي نيملعملا ob ضارتفالا ىلع موقيف «رخآلا
 نوسكعيو «ةقداص مهتاريدقت ربتعت كلذل .مهتاردقو ph ليصحت ريدقتو

 تاجاحب يفتل مهميلعت بيلاسأ فييكت وأ ليدعت ةيلمع لالخ نم مهتاعقوت

 .ةديرقلا بلاطلا

 ذاختا ءددصلا اذهب تاساردو ثوحب نم رفاوتي ام ءوض يف بعصي

 ًاءزج باصأ لق نيريسفتلا نم ss نأ ودبيو ,.ةلكشملا هله ءازإ مساح فقوم

 Sule ge لك لكشي ثيحب ءأعم نالعافتي بلاطلاو ملعملاف .ةقيقحلا نم

 تاهاجتا نإ .هكولس ليكشت وأ ليدعت ىلع لمعيو رخآلا يف ًارثؤم ًايجراخ
 بولسألا اذهو «بلاطلا عم هلعافت بولسأ يف كش الو رثؤت هتاعقوتو ملعملا

 لمعلا وحنو هوحن بلاطلا تاباجتسا ليكشت وأ ليدعت ىلإ هرودب يدؤي

 فوقولا اثيدح نيثحابلا ضعب لواح كلذل .هتاعقوتو ملعملا تاهاجتا ليكشت

 رثألا ةوقو cS plang بلاطلا ليصحت يف ملعملا تاعقوتل يبسنلا رثألا ةوق ىلع

 اأ يأ . هتاعقوتو ملعملا تاهاجتا نيوكت يف هتاردقو بلاطلا ليصحتل يبسنلا

 . ؟ةيلعاف AST ريثأتلا اذه نوكي تالاجملا يأ dy ؟رخآلا يف ًاريثأت ربكأ

 ,Camo and Mellon) نوليمو وئراك ماق .نيلاؤسلا نيذه نع ةباجالل

 ايئادتبا ًاذيملت 14٠٠# اهيف Lady تاونس wl ترمتسا ةيعبتت ةساردب 1978)

 تايجيتارتساو تاعقوتلا buf ضعب تلوانت تاكحملا نم ةعومجم ءوض يف
 ناثحابلا مدختساو . يعامتجالا مهكولسو بالطلا ليصحتو يفصلا لعافتلا

 ىلإ الصوتو led ترفاوت يتلا تانايبلا ليلحت يف ةدقعم ةيئاصحا تاءارجا

 ديب «ضعبلا مهضعب يف نورثؤي بالطلاو نيملعملا نم الك نأ اهدافم ةجيتن
 نم .بالطلا ءادأ يف اهريثأت ثيح نم ربكأ نزو تاذ نيملعملا تاعقوت نأ
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 نأ يأ . مهتاعقوتو نيملعملا تاهاجتا يف ءادألا اذه هثدحي يذلا رثألا نزو
 يف ريثأتلا ىلع ءالؤه ةردق نم ربكأ «مهبالط يف ريثأتلا ىلع نيملعملا ةردق
 لعافتلا ةيلمع يف ملعملا هب موقي يذلا رودلا ىلإ كلذ دوعي دقو .مهيملعم
 .فصلا ةفرغ يف ىوقألا ةطلسلا بحاص رود لثمي هنأل «يفصلا

 تاعقوت نأ اهدافم ةّماه ىرخأ ةجيتن نع ةساردلا هذه ترفسأو
 يف ربكأ رثأ تاذ .بالطلل ةيعامتجالا تا راهملاو كولسلاب ةصاخلا نيملعملا
 تاردقلا وأ تاناكمالاب ةقالعلا تاذ تاعقوتلا نم .بالطلا ليصحت
 . ةدّدحملا ةيليصحتلا

Aprيف هبالط نيب زييمتلا ىلع رداقلا ملعملا وه ءديجلا ملعملا نإ  
 ينبي يذلا وهو .ٍلبقتسملا مهملعت تاناكماو قباسلا مهملعتو مهتاربخ ءوض
 تالدعم ةفرعمب ىفتكي الو , يميداكألاو يعامتجالا مهعقاو ىلع هتاعقوت
 دقف ءمهعم لماعتلاو مهيلع مكحلا لجأ نم مهليصحت تايوتسم وأ مهئاكذ
 Bp arb دحأ لايح هرعاشمو هتاعقوتو ملعملا تاهاجتا نأ «حوضوب نيت
 . يعامتجالاو يميداكألا نييوتسملا ىلع بلاطلا اذه ءادأ يف nS لكشبو

  pi-eملعملا سنج :

 ES pl ةدحتملا تايالولا يف ةصاخبو «تاساردلا ضعب جئاتن ريشت
 ءادألا ثيح نم ةيئادتبالا سرادملا تاذيملتو ذيمالت نيب نيابت دوجو ىلإ
 تالكشم نم نوناعي .ًالثم سرادملا هذه يف نايبصلاف . يفصلا كولسلاو
 ,Bentzen, 1963; Ringness) تانبلا ةاناعم نم ysl وحن ىلع ةيكولسو ةيميداكأ

cacy . 1967; Schaeffer, 1969)ةءارقلا جماربب نيقحتلملا نم ۷٠ نأ ًاضيأ  
 تالاجملا يف تانبلا نم ةردق لقأ ,erly (Bloom 1971( نايبصلا نم ةيجالعلا
 ثوحبلا ضعب تراشأو ,Vroegh) 1976( .ةيئارقو ةيظفل تاراهم بلطتت يتلا
 تاراهملا Sle يف تانبلا ىلع قوفتلاب نوأدبي نايبصلا نأ ىلإ «ةيناث ةهج نم
 وأ ةرشع ةيناثلا ةنسلا ىلاوح يف يأ .ةقهارملا نس ةيادب يف ةّيضايرلاو ةيباسحلا

Praja)1974( . مهرامعأ نم ةرشع  _(Maccoby and Jacklin, 

yo4 



 احن نم مهنمف «ةرهاظلا هذهل تاريسفتلا ضعب حارتقا نوثحابلا لواح

 اذه ثادحإ يف اهرودو ةينيجلا لماوعلا ىلع دكأو ءاهريسفت يف ًايئارو ًاوحن

 ىلع دكأو lee ًاوحن احن نم مهتمو «تانبلاو نايبصلا نيب نيابتلا نم عونلا
 لماوعلا كلت ةصاخبو «نيابتلا اذه نع ةلوؤسم اهربتعاو «ةيئيبلا لماوعلا
 ىلإ برقأ يئيبلا ريسفتلا نأ ودبيو . يسردملا خانملاب ةقيثولا ةقالعلا تاذ

  ةرهاظلا كلت تلوانت ىتلا تاساردلا ضعب تنّيب دقف .قدصلاو ةقيقحلا

 ايناملأك ءةفلتخم تافاقث يف  ةيئادتبالا سرادملا يف نايبصلا ىلع تانبلا قوفت
 ءتانبلا نم ليصحتلا ثيح نم ًاقوفت رثكأ نايبصلا نأ ءايريجينو ارتلكناو

pt erlyيف ىتح ةردق  Ske1962; ةيئارقلاو ةيظفللا تاراهملا  (Preston, 

Johnson, 1972)نع لوؤسملا وه ملعملا سنج نأ نيبرملا ضعب ىري كلذل  

 سرادملا يف ىفصلا كولسلاو ليصحتلا ثيح نم تانبلاو نايبصلا نيابت

 ةيئادتبالا ةلحرملل ىميلعتلا رداكلا هيف نوكتي يذلا تقولا ىفف .ةيئادتبالا
 ايناملا يف نيملعملا نم نوكتي رداكلا اذه مظعم نإف «تاملعملا نم اكيرمأب

 يف ىثنأ مأ ًاركذ هنوك ثيح نم ملعملا سنج رثؤي لهف .ايريجينو ارتلكناو
 . ؟العف هبالط ليصحت

 كولسلاو ليصحتلا ثيح نم تانبلاو نايبصلا نيب نيابتلا وزع نإ
 نأ اهدافم .تاضارتفالا نم ةعومجم ىلع موقي ملعملا سنج ىلإ يفصلا

 ريغ Orly «تانبلا ةلماعم نع فلتخي وحن ىلع نايبصلا نلماعي تاملعملا

 ىلع مهدعاست يتلا ةبسانملا ةيركذلا جذامنلاب نهذيمالث ديوزت ىلع تارداق

 تامامتهالاو تاطاشنلاب ذيمالتلا ءالؤه ندوزي الو «. يركذلا مهرود مهف

 تاوذ ةيئادتبالا سرادملاب نايبصلا ودغي كلذل ءاهيلإ نوجاتحي ىتلا ةعونتملا

 ال هنأ ديب .تانبلا نم ًالاكشإ رثكأو Seed لقأ !wig ةيميلعتلا رداوكلا
 نوباحي نيملعملا نأو تانبلا نيباحي تاملعملا ob ديفت ةقيقد CLL رفاوتت
 ,Vroegh, 1976; Travis). 1977( نايبصلا

 يدؤت تانبلاو نايبصلا نيب Bl قورفلا نأ نيثحابلا ضعب ىريو
 دنع رتاوتت ىتلا تالكشملا نأ ee نيبت دقف .ىفصلا لعافتلا طامنأ نيابت ىلإ

 نيم
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(OLNفصلا ? ىح «تانبلا ىدل ةرتاوتملا تالكشملا نع فلتخت  
 is) ناك ءاوس ball سنج نع رظنلا ans tol Jt يسردملا

(Vander Zanden, 1980)لب يف أ ذيمالتلا سنج نأ حوضوب ينعي اذهو  

 ريغ «ةملعملاو ملعملا oly ءيسردملا مهفيكتو يميداكألا مهئادأ يف اماه ًارود
 .ذيمالتلل يسنج ا رودلا راثآ ءاغلإ ءطقف اههسنج ىلع ًادامتعا نيرداق

 rae اهتاراهم اه .ىرخأ ةنهم يأك ةنهم ميلعتلا نإ
 of عقوتملا ن نمو «هسنج نع رظنلا ae اهتسرامم ىلع درفلا بردتيو .ءاطوصأو

 يف ةصاخبو «لثامتم وحن ىلع ينهملا امهرود ءادأب ةملعملاو ملعملا نم لك موقي
 طبتري ال هلمع يف law يأ حاجن نأ ودبيو «ةبماشتملا ةيميلعتلا عاضوألا

 ال لفطلا نأ اك .نيملعملا ىلإ هتجاح تاملعملا ىلإ ةجاحب عمتجملاف «هسنجب
 ىلإ رطضم وهف «قّيض وحن لع ةّيسنجلا ةهجولا نم طمنم fle يف شيعي
 ملعملا وه .لاعفلا ملعملاو .ءاوس دح ىلع يوثنألاو يركذلا نيرودلا ةهجاوم
 صئاصتخلا كلت ةصاخبو .ةفلتخملا هذيمالت صئاصخ فاشتكا ىلع رداقلا

 هرود فييكت ىلع رداقلاو «ةّيملعتلا  ةّيميلعتلا ةيلمعلاب ةقيثولا ةقالعلا تاذ
 .صئاصخلا هذه عم perky ثيحب ينهملا

 : تالطلا رثأ - 5

 يف بالطلا رثأ نم ىوقأ هبالط ءادأ يف ملعملا رثأ ن نأ «قبس ايف انيأر

 بلاطلاو ملعملا نيب ةيلعافتلا ةقالعلا نأ ةرورضلاب ينعي ال اذه نكل 6 هکولس

 «مهتاعقوت نيملعملل نأ كف «طقف ملعملا اهردصمو «دحاو (olf تاذ

 rou قرطو فصلا طبضب قلعتي يف ةصاخبو Lal مهتاعقوت بالطللف
 وأ ةقيرطب نوملعملا كرديو .ةلداعلا ةلماعملاو تامولعملا لاصياو ةيساردلا ةداملا

egg ebنيب ةّينهملا مهتعمسل يساسألا ردصملا مه بالطلا نأ  ane 

 ملعملا وجني نأ بعصي ءاذهل «نيرخآلا بالطلاو ءالمزلاو ءابآلاو ةيرادإلا
 قفتي اب يفصلا هكولس ليدعت ىلع لمعيو .تاعقوتلا هذه لثمب رثأتلا نم
 .ام de ىلإ اهعم

 ملعملا كولس رييغت ىلع بالطلا ةردق ىلإ تاساردلا ضعب راشأ دقو

55١ 



 BUY هذه نوكت نأك «كولسلا اذهل مهتاباجتسا LUT لالخ نم يظفللا

 يف بالطلا ضعب اهحرطي يتلا ةيعوطلا ةلئسألا نأ نيبتامك «ةّيباجيا مأ ةّيبلس
 أشنتف بالطلا ءالؤه وحن ملعملا تاهاجتا رييغت يف ًايجيردت رثؤت .فصلا ةفرغ

 هجويو مهيلإ هابتنالا نم ريثكلا سركي ثيحب ءمهنيبو هنيب ةيباجيا تاقالع
 . ,Klein, 1971; Nalon and Noble) 1976( مهل !liu» مظعم

 ةفرغ يف دئاسلا لعاذتلا Le بالطلا نم ةئيعم ةعومجم ددحت كلذبو

 يف هدمتعي KE) ةعوم ىلا هذه نم ذختي ثيحب «ملعملا كولس هجوتو «فصلا
 ةيسارد ةرقف نم SLA لا تيقوتو اهميدقت ةعرسو ةيساردلا ةداملا ميدقت ةقيرط

 اذه نوسرامي نيملعملا ذأ ودبيو ,Schlechty and Atwood). 1977) ىرخأ ىلإ

 ةّيقب لهاجت ىلإ يدؤي sil رمألا cope لماك يعو نود لعافتلا نم طمنلا

 باعيتسا يف مهمدقت be ميوقت مد مهعم لعافتلا سسأ عايضو بالطلا

 يني نأو «ةقيقحلا هذ: لثم يعي نأ ملعملا ىلع بجي اذل .ةيساردلا ةداملا

 ًاماه ًارود نوبعلي ad OY caine بالط ةيبلاغ عم يفصلا لعافتلا ةيلمع

 Wad يفصلا اهلا bul ليكشت يف

 بلاطلا  بلاطلا لعافت

 تسيل «ييداكألا بالطلا ءادأ يف اهرثأو يفصلا لعافتلا ةيلمع نإ
 موقي لعافتلا نم عون كانه لب .طقف بلاطلا  ملعملا لعافت ىلع ةروصقم

 ةصاخبو «بلاطلا  ملعملا لعافت نع ةيمهأ لقي ال دق ,مهسفنأ بالطلا نيب
 «يعامتجالا ومنلاو تاقادصلاو ةيعامتجالا تاقالعلا ءاشنا يف هرثأ ثيح نم
 دقف .ةيميلعتلا تاسسؤملا d نارقألا تاعامج هبعلت يذلا ماملا رودلل ًارظن

 لوانتي «ضعبلا مهضعب يف ًايوق ًارثأ نارقألل نأ ىلإ ثوحبلا ضعب راشأ
 مهئادأ يف رثؤي امم «ءاوس دح ىلع ةيعامتجالاو ةيلاعفنالاو ةيفرعملا تاللاجملا

 ,Schumek). 1977( لاعف وحن ىلع يميداكألا

 يه «لفطلا ةايح يف ةماه فئاظو عبرأ نارقألا تاعامج سرامتو

۲ 



 يف .نيرخآلا عم ةاواسملا مدق ىلع اهيف نوكي تاقالع ةسرام لفطلل حيتت ١
 .نيدشارلا عم هتاقالع يف ًايوناث أزكرم لتحي نيح

 .هلارقأ مامتها روحم هتاطاشن لعج نم هنانكمت «ةزيمتم ةيوه قيقحتو .هب ةصاخ ةناكم باستكا ةصرف لفطلل رفوت  ؟

 تاعوضوملا اهوانتت ال يتلا ةيمسرلا ريغ تامولعملل ًاريفو ًاردصم لکشت *
 . . .عابشالا بيلاسأو «ةيبعشلا ديلاقتلاو ASS «ةداع ةيسردملا
 .خلا

 معدلاو ديياتلل ًارظن .سفنلاب ةقثلاو ةعاجشلا باستكا ةصرفب لفطلا دوزت -4
 مدعو يتاذلا لالقتسالا ىلع هدعاسي يذلا رمألا .هنارقأ نم هاقلي يذلا
 ثوحبلا ضعب راشأو ,Vander Zanden) 1980( ني رخآلا ىلع لاكتالا
 ةيسردملا مهتاونس لالخ لافطألل يعامتجالا جضنلا لدعم عراست ىلإ

SLنيب دقف 63  po1976( رياغزتاكو  _(Stenner and Katzenmeyer, 

 نم عم بعللا نولضفي يئادتبالا لوألا فصلا لافطأ نم Lee نإ
 يئادتبالا ثلاثلا فصلا لافطأ نم /۳۳ نيح يف «ْنسلا يف مهنوربكي
 لوألا فصلا لافطأ ثلث نأ ًاضيأ stay .بعللا نم عونلا اذه نولضفي
 جئاتتلا هذه لدتو .وحنلا اذه ىلع بعللا يف يئادتبالا (eS فصلا لافطأ سمح لضفي نيح يف .درفنم وحن ىلع بعللا نولضفي يئادتبالا
 ىلوألا ةركبملا ةيسردملا ةايحلا تاونس هبعلت يذلا رودلا ةيمهأ ىلع حوضوب
 ًالازعنا Bl ودغي ثيحب .يعامتجالا هوغو ةيعامتجالا لفطلا ةئشنت يف
 . هنارقأ عم ةيواسنملا ةيعامتجالا تاقالعلا ءاشنإل Sey ةيعامتجا رثكأو

desيف لفطلا هبستكي يذلا عيرسلا يعامتجالا ومنلا. نم مغرلا  
 اذه لثم نوهجاوي مهعيمج لافطألا نأ ينعي ال كلذف .ةركبملا ةيسردملا هتاونس

cplتاقادصلا ءاشنا نم مهنكمت ال تابوعص لافطألا ضعب هجاوي ثيح  
 ىلع يقلي يذلا رمألا .ةيئادتبالا ةيس ردملا مهتاونس لالخ اهب ظافتحالا وأ

psنوهجاويام صيخشتو «لافطألا ءالؤه لثم ىلع فرعتلا ءبع ملعملا  
oFةسردملل ةيعامتجالا ةايحلا عم فيكتلا ىلع مهتدعاسمو «تالكشم  . 
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of usال  plaنيب تاقالعلا نأ .مدقت ام ءوض يف نهذلل  

 ىلإ يدؤت ةّيبلس تاقالع pay أشنت دقف «ايئاد ةيباجيا تاقالع يه «نارقألا

 لافطألا ضعب بيصتو «يعامتجالا ومنلا ريخأت ىلع لمعتف «عقوتحلا سكع
 ةيسردملا ةايحلا بناوج AST لعلو .ةسردملا نم ىضرملا فوخلا وأ لازعنالاب

 هسرامي يذلا يناودعلا كولسلا يف لثمتملا بناجلا وه ءًالاكشإو ًاديقعتو ةّيبلس
 .ةسردملا يف مهءارقأ ضعب وحن لافطألا ضعب

 وأ تابانجتسالا ضعب ىلإ ةراشإلل ةداع ناودعلا حلطصم مدختسي
 وأ ةراض وأ ةيذؤم EL ةيعامتجالا ةهجولا نم فّرعت ىتلا ةيكولسلا طامنألا

 وأ شفدلاو «مكهتلا وأ ةيرخسلاو «نيرخآلا تايكلم ىلع ءادتعالاك «ةماّده
 GU LEY هذه دوستو .خلا ...سفرلا وأ برضلا وأ صرقلا وأ ضعلا

 ًارمتسم ًافده نولكشي ثيحب «ةداع نينيعم ًالافطأ لوانتتو «لافطألا ضعب
 عضوم لافطألل صئاصخلا ةسارد ىلإ نيثحابلا ضعب اعد ام اذهو .ام

 . ناودعلا

 ناودع فده نولكشي نيذلا لافطألا نأ ىلإ ثوحبلا ضعب ريشي

 نم نييداعلا مهئالمز نع نوفلتخي ««ءادفلا شبك» ىمسي ام وأ مهئارقأ ضعب

 وأ عوضخلاب ءالؤه فصتيو .لويملا وأ تامامتهالا وأ رهظملا ثيح

 تاهاجتابو «يدسج فعضبو cpl مدعو لازعنالاو قلقلابو «مالستسالا
QLيف مهسفنأ نودجي لب .ناودعلاب لافطألا ءالؤه ردابي الو «تاذلا وحن  

 ,Olweus)- 1978( مهئالمز نم نيرخآلا ناودعل ةضرع اهيف نوحبصي عقاوم

 بالطلا ىلع فرعتلا ةصرف نييرادإلاو نيملعملل صئاصخلا هذه لثم رفوت

 نم ديزملا هيجوتو مهتياعرف . مهئالمز ناودع «اياحضو نوحبصي دق نيذلا

 «ءادف شبك» مهلعجت يتلا فقاوملا نم ريثكلا مهبّنجي نأ نكمي .مهيلإ هابتنالا

 .يناودع ليمزل

 دنع يناودعلا كولسلا ةجلاعم يف ةبوعص نويرادإلاو نوملعملا هجاوي

 ةيناودعلا ةعزنلا ىلإ كلذ دوعي دقو .ةقهارملاو ةقهارملا لبق ام ةلحرم بالط

dellرثألا فيعض ةيسردملا ةئيبلا رود لعجي امم ءنييناودعلا بالطلا ىدل  

٤ 



 دوجو مدع ,Olweus) 1978( سيولوأ نيب دقف .كولسلا اذه ليدعت ثيح نم
 تاردقلاو ليصحتلا ثيح نم يداع هنأو هتيبعشو بلاطلا ةيناودع نيب ةقالع
 .يسردملا هعضو ين يداع ريغ لشف وأ طابحإ نم يناعي ال يأ .ةيسردملا
 ىلإ سيولوأ اعد ام اذهو .هتاذل دكؤمو «هسفنب قثيو .قلق ريغ وهو
 تاعزنلا نيوكت يف ًايسيئر ًارود لكشت ال ةيسردملا ةئيبلا نأب جاتنتسالا
 ًاييسن هيدل ةلصأتملا تاعزنلا هذه لمحي لب .يناودعلا بلاطلا دنع ةيناودعلا
 . ةسردملا ىلإ هعم

 لفطلا ةردق مدع ىلإ ناردعلا ,Bandura) 1973( ارودناب وزعيو
 ةئشنتلا نأ ىريو «ناودعلا مرحت يتلا ةيعامتجالا ريياعملا تيوذت ىلع يناودعلا
 ىلع يناودعلا كولسلا اهيف زّرعي تاقايس يف متت يناودعلا لفطلل ةيعامتجالا
 .ةيناودعلا جذامنلا اهيف دوستو رشابم وحن

 دنع يناودعلا كولسلا ديلوت نع ةيسردملا ةئيبلا ةيلوؤسم مدع نإ
 كولسلا اذه فك ةلواحم نم نييرادإلاو نيملعملا يفعي ال ,نييناودعلا بالطلا
 اهلوانتن يتلاو ءاهاودجو اهتيلاعف تتبث يتلا كولسلا pus تاينقت ضعب عابتاب

dباتكلا اذه نم قحال لصف . 
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 هصالح

 ةيلمعلل ةيليصحتلا جتاونلا يه تاكحم ةئالثب ميلعتلا ةيلعاف موقت
 ly فصلا ةفرغ يف ةدئاسلا يلعافتلا كولسلا طامنأو «ةيملعتلا - ةيميلعتلا
 ةيفرعملا صئاصخلا ضعبو «ميلعتلا ءانثأ ملعتملاو ملعملا تاطاشن يف ىدبتت
 . هحاجنب ةئبنملاو ملعملا اهب عتمتي يتلا all ريغو

 ىوتسم «هتيلعافو ملعملا حاجنب ةئبنلا ةيفرعملا صئاصخلا نمضتت
 مادختسا ىلع هتردقو «هتامامتهاو هتفرعم ”gaily ؛ينهملاو يميداكألا هدادعا
 ءفدلاو نازتالا ىلإ ةيفرعملا ريغ صئاصخلا ريشت نيح يف «ةمدقتملا تامظنملا
 .ةيناسنإلا ةلماعملاو سامحلاو ةدوملاو

 دارفأك بالطلا لعافت نع ةمجائلا ةلخادتملا تاقالعلا ةكبش لكشت
 هيف مكتلت « يعامتجا ماظن» نم ًاعون « مہنیب ke وأ مهيملعم عم تاعومجمكو
 اذه رصانع نيب يفصلا لعافتلا ةعيبط سكعيو ءاهعيمج ةيفصلا تاطاشنلا
 لعافتلابو ءةيفصلا ةينبلاب لعافتلا اذه sly . بالطو نيملعم نم ماظنلا
 .بلاطلاو بلاطلا نيب لعافتلاو «بلاطلاو ملعملا نيب

 لماوعلا نم ددعب رثأتت ةيعامتجا ةينب لكشي يسردم فص يأ نإ
 Full ناك لقأ ددعلا اذه ناك املكف «هبالط ددع وأ فصلا مجح ءاهمأ
 صئاصخ هددحتو .فصلل يعامتجالا  يسفنلا نيوكتلاو .لضفأ يميلعتلا
 ءانثأ ةمدختسملا ةيظفللا ريغو ةيظفللا يفصلا لصاوتلا طاغأو ءبالطلا
 . ةيميلعتلا تاطاشنلا
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 اهضعب ءلماوعلا نم ددعب بالطلاو ملعملا نيب لعافتلا ةيلمع رثأتت
 يذل رمألا بالطلا صئاصخب قلعتي اهضعبو «ملعلا صئاصخب قلعتي

 رثأ ىلإو ءيفصلا مهالط كولس ديدحت يف نيملعلا صئاصخ رثأ ىلإ ريشي
 suas AST“ نإو .يميلعتلا نيملعملا كولس ديدحت يف بالطلا صئاصخ
 ,يكاردالا هنيوكتو «ملعملا سنج .يه لاجملا اذه يف ًاريثأت نيملعملا

 st) بالطلا صئاصخ ast امأ . هتاعقوتو «بالطلل همييقت

 ءايوتسمو «ةيمسجلا مهتيبذاجو «سالطلل ةيجراخلا ra ۽ يهف

 . ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 تايجيتارتساو

er 

 + يفصلا لعافتلا ف Ube ًارود مهضعبو باللطلا نيب لعافتلا بعليو

 يعامتجالاو daly يسفنلا ومنلا يف اهراثاو نارقألا تاعامج ةيمهأل ًارظن

 . تاعامجلا هذه دارفأل

A 



 ضعبو ملعتلا
 ةيساسألا هميهافم





 . ملعتلا موهفم -

 . ةباحتسالاو رشلا اموهفم -

 .؟راكذألاو ةيفرعملا ىنا مأ تاطابترالا ؟ملعتن اذام

 .زيزعتلا موهفم -
 .تاززعملل ةيراثتسالا صئاصخلا -

 . تاززعملاو ةباجتسالا صئاصخ -
 .زيزعتلاو ةيعفادلا

 . ةيوناثلاو ةيلوألا تاز زعملا -

 (pips طو رش -

 .هرادقم وأ ززعملا ريثملا مجح -

 .ززعملا ءاجرا -

 .هراركت وأ ززعملا رتاوت -
 .باقعلا موهفم -
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 .كولسلا يف باقعلا راثآ -
 .باقعلا حيئاتن يف ةرثؤملا لماوعلا -

 . باقعلا ةوسق -

 ةبقاعملا ةباحتسالاو باقعلا قيبطت نيب ةلصافلا ةينمزلا ةرتفلا

 .قباسلا يباقعلا خيراتلا

 . ةليدبلا تاباجتسالا ةيرفاوت -
 . يناسنإللا كولسلاو بتاقعلا .

 .وحملا موهم -

 .وحملا 3 Px يتلا لماوعلا

 .زيزعتلا تارم ددع

 . ةباحتساللاو ريثملا رياغت -

 ppl ةيمك -

 .زيزعتلا رياغت

 . يناسنإلا ملعتلاو وحملا

 -  llميمعتلاو .
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 هنأل ءرصاعملا سفنلا ple يف ًايزكرم ًاعضو ملعتلا تاعوضوم لغشت
 بستكي ملعتلابف .ةيرشبلا تانئاكلا دنع ةيمهأ رثكألا رهاوظلا دحأ لكشي

 وأ عاضوأ نم دجتسي امو هتثیب بسانيل هكولس لدعيو «هتاربخ مظعم درفلا

 ءًادج عساو ناسنإلا اهملعتي نأ نكمي يتلا ءايشألا ىدم نإ .اهيف طورش |
 نم ًاءدب ءملعتلا ةيلمع لالخ نم ليدعتلل اهمظعم يف ةلباق يهو
 ىتحو .ىلوألا همايأ يف لفطلا اهردصي يتلا ةطيسبلا ةيكولسلا تاباجتسالا
 لحو لالدتسالاو ريكفتلاو ةغللا يف ىدبتت يتلاو ًاديقعت رثكألا تاباجتسالا
 .تالكشملا

 هذه نأ ديب ءاهعيمج ةعونتملا سفنلا ple نيدايم يف ملعتلا GAT رهظتو

 دوسي ثيح «يوبرتلا سفنلا ملع ناديم يف صاخ وحن ىلع ىّدبتت «ةيمهألا
 ةيعامتجالاو ةينادجولاو ةيفرعملا تايوتسملا ىلع ناسنإلا كولس نأب داقتعالا
 ملعتلابف .ملعتلا ةيلمعل يمكارت جاتن «هنم ريبك بناج يف وه «ةيكرحسفنلاو
 مظعم دمتعت ملعتلا Jey «ةميقو هتاهاجتاو ةّيلقعلا هتاراهم ناسنإلا بستكي
 ًايوس ءكولسلا ob ًاساسأ ضرتفي مل امو .كولسلا ليدعتو جالعلا ميهافم

 ميلعتلا تايلمع تلاحتسال .ملعتلا ةيلمعل جاتن وه «يوس ريغ ef ناك |
 .كولسلا ليدعتو جالعلاو

 ءاوس «ةّيملعتلا فقاوملا نم ريثكلا ىلع ةّيمويلا ناسنإلا تاطاشن يوطنت

 بغرن يتلا ةيكولسلا BUY عجشن نحنف .ال مأ فقاوملا هذه لثم يعي ناك
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 نيضرتفم ءابنسحتسن ال وأ اهيف بغرن آل يتلا BUY بقاعن وأ لمهنو ءاهيف

 دقف .رخآ وأ وحن ىلع كولسلا رييغت ىلإ نايدؤت باقعلاو باوثلا glee نأ
 «مهراكفأ ميظنت ىلع مهضحيو ءدهجلا نم ديزملا لذب ىلإ هبالط ملعملا وعدي
 تاداعلا نأو «ةّيلاعف AST ملعت ىلإ نايدؤي ريكفتلا ميظنتو دهجلا of ًاضرتفم
 لكشب رهظي هلك اذهو .تامولعملاب لضفأ ظافتحا ىلإ يضفت ةديجلا ةّيساردلا

 . ؟ملعتلا وه اف .هرييغت وأ كولسلا ليدعت يف هرودو ملعتلا ةيمهأ ءرخآ وأ

 ميهافملا ثحب لوانتي اك .هديدحتو ملعتلا موهفم لصفلا اذه لوانتي
 وحملاو باقعلاو زيزعتلاو ةباجتسالاو ريثملاك .هب ةقيثولا ةقالعلا تاذ ةيساسألا

 . ميمعتلاو زييمتلاو

 ملعتلا موهفم

 نم اهيلع لدتسن يتلا ةيلمعلا وه ملعتلا» نأ ىلع نوقفتي مهنأ الإ ءهريسفتو

 عم لعافتلا نع ةمجانلاو Dyas» وأ درفلا كولس ىلع أرطت يتلا تاريغتلا

 .«ةريخلا وأ بيردتلا وأ ةئيبلا

 حرشلا نم ديزم نم دب الو « لوألا ةلهولل ًاطيسب فرعتلا اذه ودبي
 . ملعتلا موهفم ديدحت يف ةمدختسملا تاكحملا ضعب ىلع فوقولل

 «رشابم ريغ وحن ىلع هيلع لدتسن ءيش ملعتلا نأ ىلإ فيرعتلا اذه ريشي ١
 اهتيؤر نكمي يتلاو .كولسلا ىلع أرطت يتلا تاريغتلا ضعب لالخ نم كلذو

 هتظحالم نكمي الو «لالدتسا» ملعتلا نأ يأ cpl وحن ىلع اهتظحالمو

 نم ديدعلا نأ انفرع اذإ ce رمألا اذه ودبي ال دقو «رشابم لكشب
 الو «تالالدتسا» يه «ةلتكلاو .ةوقلاو ءةقاطلاك «ةيئايزيفلا ميهافملا

oxرشابم وحن ىلع اهكاردا . 

 .ءادألا نم ملعتلا ىلع لدتسن نحنف «ملعتلاو ءادألا نيب طابترا كانه - ؟

 ءام يميلعت عضو يف ملعتلا ثدحي دقف .هتاذ ءادألا سيل ملعتلا نكل
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 تاملك ةعومجم لفطلا ملعتي ols «رخآ عضو يف ءادألا ثدحي الو
 . نیعم حصو ف ام ببسل ءاهئادأ نع عنتمي وأ لشميو 6 ةديدج

 نأ بجي لعتلا ىلع لدت يتلاو ,كولسلا ىلع أرطت يتلا تاريغتلا نإ ۳
 نم ًاددع ملعتلا نم ينثتسن كلذبو و ا بيردتلل ةحيتن نوكت

 وأ جضنلا وأ بعتلا راثآ نع مجنت نأ نكي يتلا ةيكولسلا تاريغتلا
 =( ةيودألا

 دب الو .كولسلا رييغت يف ًاريثأت لماوعلا رثكأ نم جضنلا ناك امبرو |
 aati Soa ee i ن ا يو نما

 sole نوثحابلا أجلي ءزييمتلا اذه لثمب مايقللو .بيردتلا وأ ةربخلا نع
 درطمو مظتنم وحن ىلع ريغتلا ثدح اذإ AYE :امه نيكحم مادختسا ىلإ
 سيل ريغتلا اذه نإف Ses ناريطلا وأ يشملاك هلك عونلا دارفأ لمشو
 .ملعتلاو حضنلا يتيلمع نيب دقعم لعافت ةجيتن لب «هدحو ملعتلا ةجيت

ueةيناثلا يف لفط بيردتك .ةراهم ملعت عيرست يف بيردتلا لشف اذإ  
 دمتعي «ةراهملا هذه ملعت نإف اثم هدرفمب هسيالم ءادترا ىلع هرمع نم

 . جضنلا ىلع هنم ءزج يف

 ءكولسلا ىلع أرطي يذلا ريغتلا نأ ىلإ , ملعتلل قباسلا فيرعتلا ريشي - 4
 ةفاك داعبتسا بجي يأ «ملعتلا ىلع هنم لدتسنل ًايبسن Eb نوكي نأ بجي
 درفلا كولسف .ملعتلا ىلع اليلد اهرابتعا مدعو ةتقؤملا ةيكولسلا تاريفنلا
 نكلو «تاردخللا وأ ريقاقعلا ضعب يطاعت وأ بعتلا ةجيتن ريغتي دق
 . تاردخملاو ريقاقعلا راثآ لاوزو بعتلا لاوزب ريغتلا اذه لوزي ام ًاعيرس

 : ملعتلا نأ حضتي اذكهو

 .كولسلا يف ريغت - ١

 .ًايبسن تباث - ۲

 . ةربخلا نع مجان - ۳

 .ءادألا نم هيلع لدتسي - 3



 ةباحدتسالاو ah اموهفم

 يف ةمدختسملا ةيساسألا ميهافملا نم ةباجتسالاو ريثما يحلطصم نإ

 OY ءةطيسبو dot تاحلطصمب اهفيرعت بعصيو «ملعتلا ةيجولوكيس

 بعصي ثيحب «تاباجتسالاو تاريثملا اهيف ددحتت تاقايس ف eit كولسلا

 . نايحألا ضعب يف اهطبض

 ظحالملا عيطتسي يذلا ثداحلا» al ماع Jor ريثما فيرعت نكيو -
 .«ةظحالملا عوضوم درفلا كولس يف ًاريثأت هل ob ًاضرتفم «هنييعت يجراخلا
 وأ ريثملا نييعت ةيناكما وه «لوآلا «نيماه نيرصنع ىلع فيرعتلا اذه يوطني

 col re اهرابتعا نکی يتلا ثداوحلا رصقي اذهو «ةيجراخلا ةظحالملاب هديدحت

 مالكلاو ءءوضلاو «توصلاك «ةئيبلا يف ةدوجوملا ةيئايزيفلا ءايشألا ىلع

 يف ًاريثأت ريثملل ob ضارتفالا وهو «يناثلاو .خلا . . . بوتكملاو قوطنملا

 ئدل ole ةقيرطب درفلا اذه بيجتسي ثيحب «ةظحالملا عوضوم درفلا كولس
 .ريثملا اذهل هضّرعت

ly)نكي ىتلا ثداوحلا نأ  clawsةباجتسال ةقفارملاو  cleةديدع  

haeةطاسوب متي ءام كحم دامتعا بجي اذل  lettنكي يتلا ثداوحلا  
 لضفأ نم وه ءام ةباجتسا ثادحا ىلع ثداحلا ةردق لعلو « تاريثم اهرابتعا

 اذبب ريثلا ثداحلا نوكيو .ددصلا اذه يف اهيلإ ءوجللا نكمي ىتلا تاكحملا
 ىلع ةردقلا هل نأب ىجراخلا ظحالملا ضرتفي يذلا ثداحلا وه .ىنعلا
 عضوم درفلا كولس يف ريغت ىلإ يدؤي يذلا ثداحلا يأ ءام ةباجتسا ثادحإ
 يه ءام ةباجتسا ثادحا ىلع ريثملا ةردق نم مغرلا ىلعو .ةظحالملا
 تثدح اذإف .ىبيرجت وحن ىلع كلذ نم ققحتلا نكي هنأ الإ «ةّيضارتفا
 اذه قدص نم ققحتلا اننكمأ «هبايغ يف ثدحت ملو ءام ريثم دوجوب ةباجتسالا

llلوقلا نكميو  ob bashاهو نييعتلل ةلباق ثداوح يه تاريثلا  

gb0 .ةباجتسالا يف ضرتفم وأ يرهاظ  
 يف اهريثأت ببسب «كولسلا طبضت تاريثلا نأ «مدقت امم حضتي

 ةيجراخلا تاريثملا ىلع cot tll هذه رصق نسطاو لواح دقو .تاباجتسالا

rv" 



hsنأ ديب «رشابم وحن ىلع ةظحالملل ةلباقلا ةفلتخملا ةيئايزيفلا تاريثلاك  
 لقت ال دق ةيلخاد تاريثم دوجوب نوفرتعي نيرصاعملا سفنلا ءاملع نم ديدعلا
 نيعونب اولاق كلذل «ةيجراخلا تاريثلا نع كولسلا طبض ثيح نم اهتيمهأ يف
 .ةرمضم وأ ةيلخاد تاريثمو «ةيرهاظ وأ ةيجراخ تاريثم «تاريثملا نم

 «رشابم وحن ىلع اهنيبعت نكمي يتلا ثداوحلا ىلإ ةيرهاظلا تاريثملا ريشت
 ءملعملا اهيقلي ةرضاحم ىلإ عامتسالا وأ «عايذملا اهئبي ةينغأ تاملك عامسك

Ufوحن ىلع اهيلع ةلالدلا نكي ال يتلا ثداوحلا ىلإ ريشتف «ةرمضملا تاريثملا  
 . ةرضاحملا يف تدرو يتلا تامولعملا وأ ةينغألا تاملك ءاعدتساك «رشابم
 ثودح ىلإ يدؤت .ةرمضم مأ ةيرهاظ تناك ءاوس «تاريثملا نأ انه ظحاليو
 ةيهابتنا تاباجتسا ثدحي دق «ةرضاحملا ىلإ عامتسالاف .ةنيعم تاباجتسا
 ىلإ يدؤي دق «ةرضاحملا يف تءاج يتلا تامولعملا ضعب ءاعدتساو .ةهجوم

 .اهيف تءاج ةنيعم ةملك ىنعم نع ثحبلاو سوماقلا لوانت

 .ريثملا موهفم ديدحت نع ةبوعص لقي ال «ةباجتسالا موهفم ديدحت نإو
 تاسكعنملا نيب حوارتتو ءريبك دح ىلإ ةعونتم 2 al leo يتلا تاباجتسالاف

 لحو راصبتسالاو ريكفتلاك ادج دقعملا كولسلاو ,ةطيسبلا ةيدارااللا ةيلصفلا
 وأ عجر وأ لعف» ةباجتسالا نأ ىلع .ًامومع سفنلا ءايلع ty . تالكشملا

 نأ بج ؛ lls ةباجتسالاو . (ةظحالملا عوضوم درفلا كولس نم BAS ءزج

 نم ريثملا نع فلتخت اهنكلو «رشابم ريغ وأ رشابم وحن ىلع نييعتلل ةلباق نوكت
 وأ اهراثتسا يذلا ثداحلا ىلإ ةراشإلا وأ عوجرلا نود اهنييعت نكمي ثيح
 .ام ةباجتسا ثدحأ وأ راثتسا اذإ الإ اريثم ثداحلا ودغي ال نيح يف ..اهثدحأ
 ظحالملا اهظحالي نأ نكمي ةباجتسا «هيف ةملك نع ثحبلاو سوماقلا لوانتف

olاهراثتسا يذلا ثداحلا ةقرعم كلود  . 

 وأ ةيجراخ تاباجتسا ىلإ اهفينصت نكي «تاريئلاك تاباجتسالاو

 ةماستبالاك , ةرشابملا ةظحالملاب اهنييعت نكمي ىلا تاباجتسالا يهو ,ةيرهاظ

 وأ ةيلخاد تاباجتسا ىلإو «ةعفار وأ رز ىلع طغضلا وأ سوماقلا لوانت وأ
 ode WL رشابم وحن ىلع اہنییعت نکی يتلا تاباجتسالا يهو «ةرمضم



 ءالعلا أاجليو .ةرضاحملا يف تدرو يتلا تامولعملا وأ راكفألا ضعب ءاعدتساك

 ةباجتسالا ةفيظوب موقي ال دق «يباجتسالا ثداحلا oY فينصتلا اذه ىلإ
 d تءاح يتلا تامولعلا ضعب ءاعدتساف Lat ريثملا ةفيظوب موقي لب .طقف

 ديب «تامولعملا هذه درفلا ركذت ام ةملك عامسل .ةباجتسا نوكي دق «ةرضاحملا
 ةباجتسال ةبسنلاب ريثما رود بعلي نأ نكي ءاهتاذ تامولعملا هذه ءاعدتسا نأ
 ثداحلا ob لوقلا نكمي اذهل .ةنيعم ةملك ىنعم نع ثحبلاو سوماقلا لوانت
 .ءاوس دح ىلع ةباجتسالاو ريثما رود بعلي نأ نكي ءرمضملا وأ يلخادلا

 لالخ نم ةددحم ةطيسب ةباجتسا نييعت نايحألا مظعم يف بعصي
 ةماعلا رهاظملا ىلع سفنلا ءالع دكؤي اذل ءاهقئاقدو اهتاليصفت ىلع ديكأتلا
 ةمئاق ءاعدتساف «ةقيقدلا ةيليصفتلا اهبناوج ىلع ديكأتلا نم رثكأ ةباجتسالل
 pol ةلاسر ةباتك وأ ءةاشرفلاب نانسألا فيظنت وأ «ةرايس ةدايق وأ تاملك
 عزتي اذل ءاهقئاقد لالخ نم اهيلإ رظنلا بعصي ءةماع ةيلك تاباجتسا
 ةيئزحلا تاكرحلا لالخ نم ال ءاهفئاظو لالخ نم اهيلإ رظنلا ىلإ نوثحابلا
 .اهنوكت يتلا ةطيسبلا

 ةماعلا اهرهاظم لالخ نم ةباجتسالا لوانت نأ نوثحابلا ىريو

 اهترقو اهتعرس نابسحلا يف ذخألا نم دب ال لب ءاهنييعتل فاك ريغ اهتفيظوو
 Lat ملعتلا ةجيتن يه ةباجتسالل ةيمكلا رهاظملا هذه OY .اهتموميدو
 توصبو «ةنيعم ةعرسب مالكلا ملعتي لب .طقف مالكلا ملعتي ال لفطلاف
 . هيف دجوي يذلا ريثما قايسلا بسح كلذو « ضفخنم وأ عفترم

 ؟راكفألاو ةيفرعملا ىنبلا مأ تاطابترالا ؟ملعتن اذام

 مّلعتلا موهفم ديدحت ىلع سفنلا elle مظعم قافتا نم مغرلا ىلع
 mel الإ ءلصفلا اذه نم قباس ناكم يف هانمدق يذلا فيرعتلا بسح

 ىدأ يذلا رمألا .ملعتلا ةعيبطل مهريسفت ثيح نم ريبك وحن ىلع نوفلتخي
 متي ام لوح «ملعتلا ةيجولوكيس ناديم يف نيلماعلا نيب ليوط لدج ىلإ
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 .ملعتلا ةيلمع ةجيتن هباستكا وأ هملعت

TVA, 



 تاطابترا نيوكت نع ةرابع ملعتلا نأ ىلإ ةيديلقتلا رظنلا ةهجو ريشت
 ىتم ملعتن اننا ءهروص طسبأ يف طابترالا ينعيو .تاباجتسالاو تاريثملا ني

 «ةباجتسالا طبض ىلع ًارداق ريثملا ودغي امدنع ثدحيو «ةباجتسالاب موقت نيأو

 «ام مسا طبر لفطلا ملعتي امدنعف . هبايغ يف يفتختو هروضح يف ثدحتف

 ءهدوجو لاح يف ءيشلا كلذ مساب ةباجتسالا لع ارداق ودغيو cle ءيشب

 اذه مساب قطنلا» ةباجتسالاو «ءيشلا» ريثما نيب «اطابترا» ملعت دق نوكي

 نا تاطايترا نيوكت هذه رظنلا ةهجو ءوض ف درفلا ملعتي اذل . «ءيشلا

 مكلا ثيح نم تاطابترالا هذه فلتختو . ةنيعم تاباجتساو ةنيعم تاريثم

 لثم نيوكت درفلل حيتت يتلا عاضوألا ددع فالتخاب («ةوقلا» عونلاو (ددعلا»و

 .عاضوألا هذه لثل هضّرعت راركت تارمو .تاطابترالا هذه

 مادختسا ىلإ عزني «ةيطابترالا رظنلا ةهجو راطإ نمض رخا هاجتا كانهو
 ىري يذلا تقولا ىفف ءًاحوضو AT وحن ىلع ةّيفرعملا تاحلطصملا ضعب
 مهنإف اعف تاطابترا نيوكت ةيلمع وه ملعتلا نأ هاجتالا اذه باحصأ هيف

 نيب تاطابترالاب لب .تاباجتسالاو تاريثملا نيب تاطابترالاب نولوقي ال
 یدل نيعم ريثم ثودح «عقوت» درفلا ملعتي ثيح « ضعبلا اهضعبو تاريثملا

 ملعتي امم رثكأ ريثما ىنعم ملعتي درفلا نأ يأ At ريثم روضح وأ ثودح
 - ريثما طابترا نيب فالتخالا حاضيا نكميو .ريشملا اذهل ةنيعم ةباجتسا

 زواجتي ال يذلا لفطلا نإ :يلاتلا JL ريثملا - ريثما طابتراو «ةباجتسالا

 ملعتي .هدرفمب هتسردم ىلإ هلزنم نم باهذلا ىلع رداقلاو «هرمع نم ةسماخلا
Lbيتلا ةددحملا تاباجتسالا نم ةلسلس «ةباجتسالا ريثما طابترا جذومنل  

 نيميلا وحن فاطعنالاك .هتسردم ىلإ لوصولا نم فاطملا ةيابن يف هنكمت

 ...نيميلا وحن مث ...ىرخأ ةرم راسيلا وحن مث .. .راسيلا وحن مث

 «تاباجتسا ملعتي ال لفطلاف Gall ريثما طابترا جذومنل Lb امأ .اذكهو

 ةنّيعم تاريثم نيب تاطابترالا نم ةعومجم يأ .ةسردملا «عقوم» ملعتي لب

 ملعتي لفطلا ob لوقلا نكمي Al ريبعتبو «ةسردملا ىلإ لوصولا نم هنكمت
 ملعتي نيح يف «تاباجتسا ةعومجم .ةباجتسالا ريثما طابترا جذومن بسح
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 رمألا ءةسردملا عقوم نع «ةركف» نيوكت ريثملا -ريثملا طابترا جذومنل ًاقبط
 .ةفلتخم بورد كولسو dake تاهاجتا نم اهيلإ لوصولا نم هنكمي يذلا

 نم ةليوط تاونس ملعتلل يطابترالا ريسفتلا ةدايس نم مغرلا ىلع

 ,كولسلا ريسفت يف ايفرعم ىحنم وحني اضراعم اهاجتا نأ الإ ,نيرشعلا نرقلا

 نع الئاستم «ةيضاملا نيرشعلا تاونسلا لالخ ديازتم وحن ىلع روهظلاب أدب
 ال يتلا ةيملعتلا عاضوألا نم ديدعلا ريسفت ىلع يطابترالا هاجتالا ةردق ىدم

 نأ ينرعملا هاجتالا باحصأ ىري اذل .طقف تاطابترالا ىلإ اهعاجرإ نكمي

 لالدتسالاو ريكفتلاك lee ةيزمرلا ةصاخبو «.ةدقعملا ةّيفرعملا تايلمعلا

 ملعتلا ةعيبط مهف لجأ نم ةيرورض تايلمع يه «ميظنتلاو ديرجتلاو

 ىقلتت «ةبلاس ةيوضع درج سيل يرشبلا نئاكلا نأ ىلع نودكؤيو «هريسفتو
 «تامولعملا هذمل لاعف جلاعم وه لب «يلآ وحن ىلع امل بيجتستو .تامولعملا

 .يفرعملا هئانب يف اهجمدو اهميظنتو اهمهفب موقي

 يف ًاثحب «ينرعملا هاجتالل ًاقبط «ملعتلا ةيجولوكيس يف ثحبلا ودغي
 ملعتي ال يرشبلا نئاكلا OF cai all dl ليكشتو Ball باستكا ةيفيك

 فراعمو تامولعم بستكيو اهمهفيو قئاقحلا كردي لب «بسحف «تاباجتسا»

 ءةيفرعملا هتاطاشن يف ىدبتت يتلا «ةيفرعملا ىنبلا» نيوكت ملعتيو .ةّيموهفم
 خلا . . .تالكشملا لحو لالدتسالاو Gall كاردإلاو ركذتلاو مهفلاك

 ضعب رثأت ةجيتن ًاثيدح jy رخآ هاجتا SLU Gall ميهافملاب طبتري
elleهاجتالا اذه باحصأ ذخأو .ينورتكلالا بساحلا لمع ماظنب سفنلا  

 -Informa تامولعملا ةحلاعم ماظن نم عون هنأ ىلع يناسنإلا كولسلا ىلإ رظنلاب

ction Processing systemثيح  istتالخدم لكش تامولعملا  Inputs 

 نم ةلسلس ربع اهحلاعتو ةيوضعلا اهاقلتتف .ةيجراخلا ةئيبلا نع ةرداص

 outputs «تاجرخم لكش ىلع اهردصت مث « ةعباتتملا لحارملا

 ةقيرطب لمعي ناسنإلا نأ .تامولعملا ةحلاعم هاجتا باحصأ ىري

 اهتحلاعمو تامولعملا لابقتسا ثيح نم «ينورتكلالا بساحلا لمعل ةهباشم

 نكمي نكلو ءًأينورتكلا ًابساح سيل ناسنإلا Ob نوفرتعي مهنأ الإ ءاهرادصاو

YA: 



 ملعتلاو ديرجتلاو ركذتلاو كاردالاك .يناسنإلا كولسلا بناوج سعب ليلحت

 . ةينورتكلالا تابساحلا يف عبتملا تامولعملا ةجلاعم ماظنل ًاقبط

 زيزعتلا موهفم

 جتني ال «عساو وحن ىلع ةّيمويلا انتايح يف باقعلاو باوثلا مدختسي
 ءةيمويلا هتاطاشن نم ًاءزج يرشبلا نئاكلا سركيو «كولسلا يف راثآ نم اع

Wyleةديكألا هتفرعمل «ةيباقعلا تاربخلا بنجتو ةيباثإلا تاربخلا ىلع لوصحلا  
ofنيح يف ءةداع ناسحتسالا وأ زيزعتلاب عوبتم بوغرملا كولسلا  pe 

 .هيف بوغرملا ريغ كولسلا باقعلا

 راركت لامتحا ةدايز ىلإ Ge يذلا ae أ ثداحلا وه زيزعتلا نإ

 .ةرشابم زيزعتلاب ةقوبسملا ةباجتسالا يأ ءزيزعتلا عوضوم ةباجتسالا ثودح
 تاريثلا ضعب قيبطت وأ ميدقت de يف كلذو ءايباجيا زيزعتلا نوكي دقو

 8 يتلا ىولحلا عطق وأ ةملعملا ةماستباف ءام يكولس طخ ىلع اهيف بوغرملا
 . البقتسم هثودح راركت لامتحا ةدايز ىلإ يدؤت , يكولسلا طمتلا اذه

 لعب ب اهي بوغرملا ريغ تاريخلا ضعب ةلازإ متت امدنع LL زيزعتلا نوكي
 ىلإ يدؤي .جاعزالا وأ ملألا وأ باقعلا ةلاح ءاهنإف نعم يكولس طمع ءادأ
 هذه تقبس يتلا ةيكولسلا BEY وأ تاباجتسالا ثودح راركت لامتحا ةدايز

 . لبقتسملا يف ةلازإلا

 ىلع يأ .ةّيكولسلا هراثآ ىلع دمتعي ءوحنلا اذه ىلع زيزعتلا فيرعت نإ
 ضعب ىلإ ae ةرورض ةيأ نود a يف تاريغت نم جتني ام

 دايدزا ىلإ ىدأ اذإ lj jae ودغي ثداحلا و أ ريثملاف هل ةّيلاعفنالا صئاصخلا

 ةفيظوب موقت ال ةملعملا ةماستباو .ًالبقتسم ززعملا كولسلا ثودح لامتحا
oj yallاذإ الإ  colاهذيمالت دنع هتيوقت يف بغرت يذلا كولسلا ةيوقت ىلإ . 

 .تابوعصلا ضعب ريثي يئارجالا وحنلا اذه ىلع زيزعتلا فيرعت نأ ديب
 دودحم ددع ديدحت نم دب الو ide ةريثك ةباجتسا ةيأب طيحت ىتلا تاريثملاف

 ثيح نم فلتخت دق تاززعملا نأ ىلإ لئالدلا ريشت امك «تاززعمك لمعي اهنم



 وحن ىلع لمعي زيزعتلا مزيناكيم نأ يأ ءرخآل درف نم ةيزيزعتلا اهراثآ
 .هتاذ ززعملا مادختسا ةلاح يف ge «نيفلتخملا دارفألا ىدل فلتخم

 ىلإ ةفاضإلاب ppl ةيرظن تافيرعت ريوطت نيثحابلا ضعب لواح اذه
 pail وحن ىلع زيزعتلا ةعيبط مهفل مهنم thle يف «يئارجالا فيرعتلا
 تامزيناكيم del وأ لكشب رثؤت ةّيضارتفا ةّيلمعك هيلإ oy by اوذخأو
 ةياجتسالا راركت لامتحا دايدزا ةرهاظ ودغت ثيحب «.طابترالا وأ ةّيعفادلا

 ريغت ىلإ ةيدؤملا تايلمعلا ديدحتف .مهفلا ىلإ برقأو ًاحوضو رثكأ ًارمأ ةززعملا
 لمعت اذال نيبيو «ةيزيزعتلا هراثا زيزعتلا اهيف جتني يتلا ةيلآلا حرشي «كولسلا

 ىرخأ ثداوحو تاريثم لشفت نيح يف «تاززعمك ثداوحلا وأ تاريثلا ضعب

 دارفألا دنع زيزعتلا راثآ نيابت ريسفت ىلع دعاسي امك «تاززعملا ةفيظو ءادأ يف

 جئاتنلا يف ثحبلا نوثحابلا لوانت «تايلمعلا هذه لثم ةساردلو .نيفلتخملا

 رلتت يتلا ةيعفادلا تاريغتلاو .ةززعملا تاباجتسالا ةعيبطو «تاززعملل ةّيسحلا

 . ,Ellis et al) 1979) زيزعتلا

 :تاززعملل ةيراثتسالا صئاصخلاب١ ٠

 ىلع تاززعملا ةردق ىلإ ىزعت زيزعتلا ةيلا نأ نيثحابلا ضعب ىري
 طغضلا ملعتي يذلا WE «ةيوضعلا دنع ةّيسحلا لابقتسالا ءاضعأ ةراثتسا

 ةراثتسا ةجيتن ةباجتسالا ode موقي ءالثم رمحأ ءوض دوجو ىدل ةعفارلا ىلع
 ةباجتسالا نيب نارتقا ثدحي ثيحب cad ةّيسحلا باصعألا ضعبل ءوضلا

 نم ام ناكم يف ءوضلا اهجتني يتلا ةيسحلا ةراثإلاو (ةعفارلا ىلع طغضلا)

 ىرخأ ةسارد تدكأ دقو ,Old and Milner)» 1954( رأفلل ىبصعلا زاهجلا

 يف نيابت ىلإ يدؤي ةّيقوذلا ةراثتسالا نيابت نأ ةنّيبم ؛زيزعتلا ةيلآل ريسفتلا اذه

 دايدزاب تاباحتسالا هذه ءادأ لدعم دادزي ثيح «.تاباجتسالا ضعب ءادأ

 , !ell (Stebbins, 1962) 5 ركسلا زيكرت

 جاتنإ ىلع ريثملا ةردق نأب زيزعتلا مزيناكيم ريسفت يف هاجتالا اذه يحوي

 ردبي دق .ززعم ىلإ cll اذه ةلاحإل يرورضلا طرشلا وه ةيسحلا ةراثإلا

 لعجي ال ءابترورض مغر «ةردقلا هذه لثمب ريثلا فاصتا نكل .ًاحيحص كلذ
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 يرورض طرش «ةّيسحلا ةراثإلا ةيصاخب ززعملا ديدحت oY .ًاززعم ريثملا نم
 OY ءةرورضلاب ًاززعم سيل «ةيسح ةراثإ جتني يذلا ريثلاف «فاك ريغ هنكل

 يدؤي تاريشلا ضعبف .تازرعملا ديدحتل ةيفاك ريغ اهتاذ يف ةّيسحلا ةراثتسالا
 ال رخآلا اهضعبو etl ىلع اهتردق ديازت ةلاح يف ةباجتسالا ضقانت ىلإ
 ضعب نع ةمجانلا ةراثالا نأ امك bY ىلع كولسلا يف ًاريغت جتني

col alةيلعاف يف رثؤت دق ىرخأ لماوعب طلتخت «بارشلاو ماعطلاك  
 ,Ellis et al) 1979( بارشلا وأ ماعطلا ىلإ ةجاحلا ضيفختك «زيزعتلا

 تاززعملاو ةباحتسالا صئاصخ  ؟

 BUY ضعب رثؤت لهو ؟زيزعتلا يف ةيباجتسالا لماوعلا رود وه ام
 نإ ؟اهراركت لامتحا ةدايز ىلع لمعتف «ىرخألا LEY ضعب يف ةيكولسلا

 طامنأ ضعب ثودح راركت لامتحا ناك اذإ ام نايبل عبتملا يئارجإلا ىحنملا

 ىلع دمتعي ءىرخألا تاباجتسالا طافأ ضعبل ةبسنلاب دادزي «تاباجتسالا

 ةفلتخم تاراركتب تاباجتسالا LU هل Gb ثدحت يذلا ىنمزلا لسلستلا
<(Premack, 1959)طمنلا «تاباجتسالا نم ناطمن انيدل ناك اذإف  (fyطمنلاو  

 طف ثودح لامتحا نم ربكأ (fl) ةباجتسالا طن ثودح لامتحا تاکو (ب)

 ًاعوبتم ناك اذإ دادزي فوس (ب) طمنلا ثودح لامتحا نإف «(ب) ةباجتسالا
 فوس (أ) طمنلا ثودح لامتحا نأ يأ .حيحص سكعلاو (ccf طمنلاب

 .كاميرب Tae ةرهاظلا هذه ىمستو «(ب) طمنلاب اعوبتم ناك اذإ ضفخني

 ةدهاشم لامتحا نأ ضرفنل «يلاتلا لاثملاب أدبملا اذه حاضيإ نكميو .

 مهتعلاطم لامتحا نم ربكأ (أ طمن) ةينويزفلتلا ةينوتركلا مالفألل لافطألا

 ءالؤه دنع ةءارقلا وأ ةعلاطملا ةباجتسا ةيوقتلو .(ب (bet «ةيسردملا مهبتكل .

SLYوأ ةعلاطملا ةباجتسال ًاطرش نويزفلتلا ةدهاشم نوكت نأ بجي  
bel allلع ةعلاطملاو ةءارقلاب لافطألا ابيجتسي يأ  pelهيف بوغرم ا  Nef 

 نم ًارتاوت AST نويزفلتلا ةدهاشم نأ امبو «نويزفلتلا نودهاشي مث نمو

 نأ يأ «ةءارقلا ةيوقت ىلإ ةدهاشملا هذه يدؤتسف ءامهولتتو ةعلاطملا وأ ةءارقلا

YAY 



 ASE وحن ىلع لوقلا نكميو .ةءارقلل ةباجتسالا زرعت نويزفلتلل ةباجتسالا

 .ًارتاوت BY كولسلا ززعي نأ Se ًارتاوت رثكألا كولسلا ob .ةّيمومع

 أ نأ ىلإ ريشت .كاميرب أدبم ىلع ةبترتملا ةماطا تانمضتلا ىدحإ نإ
 ًارتاوت رثكألا تاباجتسالاف .سكعلل ةلباق تاباجتسالا نيب ةيزيزعتلا ةقالعلا

 تاباجتسالا نأو ءأرتاوت BY تاباجتسالا ثودح لامتحا ديزت نأ نكي
 .ًارتاوت رثكألا تاباجتسالا ثودح لامتحا ضفخت نأ نكمي Ugly لقألا
 هذه لثم قدص ,Premack and Premack) 1963( كاميربو كاميرب نيب دقو

 نم نارئفلا دنع لكألا ةباجتسا دادزت دقف :يبيرجت وحن ىلع !LS ةقالعلا

 نأ امو .ماعطلا لجأ نم ضكرلا ةباجتسا دادزت نأ نكي امك «ضكرلا لجأ

 نأ ىلإ ةهايتنالا بجي اذل .نيهاجتا تاذ تاباجتسالا نيب ةيزيزعتلا ةقالعلا

 لامتحا ةدايز ةلاح يف ًايزيزعت ًاكولس ودغي دق .فيعضلا رتاوتلا اذ كولسلا
 يراركتلا لدعملا تاذو اهيف بوغرملا ريغ تاباجتسالاف .هرتاوت وأ هثودح

 رتاوت لقأ ىرخأ تاباجتسال تاززعم ودغت نأ نكي .ًالثم بذكلاك عفترملا
 ةعوبتم (ارتاوت لقألا ةباجتسالا) برضلا ةباجتسا تناك اذإف .برضلاك

 برضلا ةباجتسا راركت لامتحا دادزيسف (ًارتاوت رثكألا) بذكلا ةباجتساب
 BUY نم ديدعلا نارتقا ءلقألا ىلع ًايئزج .رسفي ام اذه لعلو ءالبقتسم
 OY .ةيكولسلا تالكشملا يوذ JULY ضعب دنع اهيف بوغرملا ريغ ةيكولسلا

 ودبيو .اهثودح لسلستو اهرتاوت لدعم بسح ًاضعب اهضعب ززعت طامنألا هذه

 تاباجتسا ىلع صاخ لكشب قبطنت «تاباجتسالا نيب ةيزيزعتلا ةقالعلا نأ
 نويزفلتلا ةدهاشم وأ ضكرلا وأ بعللا بحي يذلا لفطلاف .لافطألا راغص

 «ةعونتم ةيسردم تاطاشن سرامي نأ نكي (عفترم رتاوت تاذ تاباجتسا)

 هذه تناك اذإ (ضفخنم رتاوت تاذ تاباجتسا) «باسحلاو ةباتكلاو ةءارقلاك

 ةدهاشم وأ ضكرلا وأ بعللا ةسرامم لجأ نم هؤادأ بجي ًاطرش تاطاشنلا

 .نويزفلتلا

 ,كولسلا رييغت لاحم يف هتدئافو ,Sk أدبم ةيمهأ نم مغرلا ىلع

 طاغأ ةنراقم ةلكشم نأ الإ ءيتاذلا طبضلا بلطتت يتلا عاضوألا يف ةصاخبو

YAS 



 ةبوعصلا ضعب لكشي .طقف اهراركت تالدعم ىلع ءانب تاباجتسالا تائف وأ
 تاذ ةباجتسالا نأ ضرتفي ذإ .ةيقيبطت عاضوأ يف يف أدبملا اذه مادختسا ىدل

 تاباجتسالا نأ ايو «لضفأ وحن ىلع ةمّلعتملا ةباجتسالا يه يه «ىلعألا راركتلا
 ضعب ءادأ نإف «ةلوهسلا وأةبوعصلا ثيح نم دحاو ىوتسمب تسيل
 نأ ىقطنملا ريغ نم ودبي اذل «ىرخآ تاباجتسا ءادأ نم بعصأ تاباجتسالا

 Lee زييمتلا يف نيدمتعم cel لدعم ثيح نم تاباجتسالا نيب يواسن
 تاباجتسالا jae elf لدعم ضفخني دقف .طقف اهراركت تارم ددع ىلع

 .ديج وحن ىلع اهمّلعت مدع ببسب وأ ءاهئادأل هرفاوت مزاللا دهجلا ببسب
 ىدم نايبل .ةباجتسالل ىرخألا صئاصخلا ضعب ديدحت نم دب ال كلذل

 هذه يف لخدتت نأ نكي ىرخخأ لماوعو ةموميدلاو ةدشلاك «ةيزيزعتلا اهتيلعاف
 نم ةيعفادلا موهفم مادختسا ىلإ ae ضعبب ادح ام اذه ابرو «ةيلعافلا
 . يزيزعتلا ثداحلا وأ رشملل ةيزيزعتلا صئاصخلا ديدحت لجأ

 :زيزعتلاو ةيعفادلا ۳

 ماعطلاف ءزيرعتلاو ةيعفادلا نيب قيثو طابترا دوجو ىلإ PY ريشت

 نكي مل اف .طقف ةبوضعلا عوج ةلاح يف لاعفلا ززعملا ةفيظوب موقي الاثم
 ةرشابم ماعطلا ميدقت قبست يتلا تاباجتسالا نإف .عوج اب «ًاعوفدم» ناويحلا
 ةردق ىلع يفيظولا ديكأتلاو ءةهج نم تاظحالملا هذه لثم نإ .ىوقتت نل

 ةيلمع ob لوقلا ىلإ تدأ .ىرخأ ةهج نم هتئيب عم فيكتلا ىلع ةيوضعلا
 a نأو ءةيوضعلل ةيعفادلا ةلاحلا ريغت نع ةهنان «تاطابترالا نيوكت

 وأ ضيفخت نع ةمحان ةددحم تاطابترا ةيوقت ةيلمع وه coda رظنلا ةهجول ًاقبط

 يف ضيفخت نع هجان و أ ام dole نع ةداع أشني (Drive) زفاح لازتخا

 .زفاحلا كلذ ريفتست يتلا تاريثملا وأ ثداوحلا صئاصخ

 تاباجتسالا يوقت ال .«تاززعملا ةفيظو يدؤت يتلا تاريثملا نإف اذهل
 ةعيرذ وأ ةليسو ةذختملا تاباجتسالا يوقت ل «يئاوشع وحن ىلع اهقبست يتلا
 bog ًاطرش زفاحلا ضيفخم ةيلمع ربتعت WY . طقف زفاحلا قيقحتل

 نكميو .اهملعت متي ال Ge eat يف لشفت يتلا ةياجتسالاف «ملعتلل

Ao 



 ىلإ يدؤت تاباجتسا جتني يذلا ريثملا وه ءززعملا ريثملا ob ًامومع لوقلا

 . هلازتخا وأ زفاحلا ضيفخت

 دوزي وهف «نيتيساسأ نيتفيظو زفاحلل ,Hull) 1943( له بسنيو

 نم اهنكميو ءًاعوفدم نوكي امدنع ًاطاشن AST نوكي ناويحلاف «ةوقلاب ةيوضعلا
 يهو «ةلاحلا هذه عم قفتت يتلا تاريثملا وحن اههيجوتب ةّيعفادلا اهتلاح ريرقت

 تاريثملا نيب ب زييمتلا ىلع ارداق ناويحلا لعجت يلا زفاحلل ةيراثتسالا ةفيظولا

 تامزيناكيم ديدحت ىدل ًالاكشا رشت زفاحلل ةجودزملا ةعيبطلا نإ .ةنيابتملا

 ريغتلا ىلإ دوعي نأ نكمي ةيعفادلا يف ريغت نع مجانلا ءادألا يف ريغتلاف «زيزعتلا

 يف ريغت ىلإ وأ ءزفاحلا لازتخا ىلإ يأ «ةيوضعلل ةيراثتسالا ةلاحلا يف

 مايقلا ىلإ ةعزنلا فعضي ثيحب «ةباجتسالا طبضي يذلا ريثلا صئاصخ

 ىوتسم ضيفخت نأ ئحنملا اذه يف ةيساسألا ةركفلا ئقبتو .ةباجتسالاب

 | .زيزعتلل يساسأو يرورض طرش ةيعفادلا

 Sheffield and) يورو دليفيش ماق ‹طرشلا اذه قدص نم ققحتللو

Roby, 1950)ةنيعم تاباجتساب مايقلا ملعتت نارئفلا نأ تنيب ةيبيرجت ةساردب  

 ,ةيئاذغلا ةميقلا نم يلاخلاو ولحلا معطلا يذ نيركسلا لولحمب اهزيزعت ةجيتن

 ةسارد تراشأو .اهيدل عوجلا ىوتسم ضفخني نأ نود تملعت نارثفلا نأ يأ

 تاباجتسالا ةيوقت ىلإ يدؤي ةيعفادلا ىوتسم ضيفخت نأ ىلإ ىرخأ ةيبيرجت
«(Miller and Kessen, 1952) heiىوتسم ضيفخت نأب لوقلا نكمي انهو  

 ,Ellis et al) ًايرورض ًاطرش سيل هن أ الإ «زيرعتلل فاك طرش ةيعفادلا

(1979, 

 ةلكشم هلوانت ىدل ةيعفادلا ميهافم مادختسا ol ضفريف «.رتكس امأ

 ءماعطلا نم ناويحلا نامرح تاعاس ددع نع ثيدحلا لضفيو «ءادألا ريغت

 طبترت ال (وحملل اهتمواقم ةرقب اهسايق لاح ين) ةباجتسالا ةوق نأ ًايبيرجت نيبو
 هذه زيزعت تارم ode لب «ماعطلا نم نارئفلا نامرح تاعاس ددعب

 سيلو (قباسلا ملعتلا) ناويحلل قباسلا يزيزعتلا خيراتلاب يأ «ةباجتسالا

 ةلاحلا ob ًامومع لوقلا نكميو . ,Hilgard and Bower) 1975( ةيعفادلا هتلاحب

TAS 



 هذه ىوتسم لزتخت يتلا تاباجتسالا ضعب هيدل يوقت دق ناويحلل ةيعفادلا

 ذإ ءزيزعتلا ةيلآ جاتنإل ًايرورض ًاطرش سيل لازتخالا اذه نأ الإ .ةيعفادلا
 .قالطالا ىلع ةيئدبم ةيعفاد نود ملعتلا لوصح نكمي

 ةيوناثلاو ةيلوألا تاززعملا

 ةدايز ىلإ يدؤي cae وأ ثداح يأف abl Ga تاززعملا نأ انيأر

 نأ Lat انيأرو .ًاززعم هرابتعا نكي cle ةباجتسا ثودح راركت لامتحا
 لامتحا ديزت يتلا تاريثملا يهو «ةيباجيا تاززعم «نيعون ىلإ مسقت تاززعملا
 .ةيبلس تاززعمو «نيعم يكولس be ىلع اهقيبطت ةجيتن ةباجتسالا ثودح
 نم اهفذح وأ اهتلازا ةجيتن ةباجتسالا ثودح لامتحا ديزت ىلا تاريثملا ىهو

 ةدايز ىلإ يدؤت ءةّيبلس مأ تناك ةيباجيا «تاززعملاو .ام يكولس قايس
 . مامتهالا عضوم كولسلا راركت لامتحا

 ىلإ اهميسقت نكي «ةيباجباو ةيبلس ىلإ تاززعملا ميسقت ىلإ ةفاضإلابو
 وأ تاريثملا ىلإ. ةيلوألا تاززعملا رشتو .ةيوناث تاززعمو ةيلوأ تاززعم

 يزيزعت خيرات نود وأ قباس ملعت نود كولسلا يف ًاراثآ جتنت يتلا ثداوحلا
 ًارثأ ناثدحي األ KT ةيلوأ تاززعمك نافنصي .بارشلاو ماعطلاف «قباس

 امأ . يميلعتلا عضولا قايس ىلإ نافاضي ele .قبسم ملعت نود كولسلا يف
 ةمدصلاك aversive stimuli ةرفنملا تاريثملا يهف :ةيبلسلا هيلوألا تاززعملا

 هذه ربتعتو خلا . . .نيديدشلا دربلاو رحلاو ديدشلا ءاضوضلاو ةيئابرهكلا

 ,كولسلا يوقي يميلعتلا عضولا نم اهتلازإ وأ اهفذح OF «تاززعم تاريثملا

 .قباس زيزعت نود كولسلا يف رثؤت EY «ةيلوأ ربتعتو «ةبلاس يه كلذل

Llاهتعيبطب كلمت ال ىتلا ثداوحلا وأ تاريثملا ىهف ءةيوناثلا تازرعملا  

 ةيلصألا اهتعيبط ببسب يدؤت ال ىلا ةيدايحلا تاريثملا يأ ءزيزعتلا صئاصخ

 وأ اهطايترا ببسب تبستكا اهنكلو COLLEY راركت لامتحا ةدايز ىلإ
 ىلع طغضلا رأفلا ملعت اذإف .هتاذ زيزعتلا ةميق .تاززعملاب رركتملا اهنارتقا

 طغضلا) ةباجتسالا هذه تنرتقا مث .ماعطلا ىلع لوصحلا لجأ نم ةعفارلا
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 (رضخألا ءوضلا) ريثما اذه بستكيسف ءالثم رضخأ ءوضب awe ىلع
 des لب «ةباجتسالا ىلع ظافحلا ىلع ًارداق ودغيو «زيزعتلا ةميق وأ ةيصاخ

 .ًايوناث ًاززعم ةلاح لا هذه يف ءوضلا ىمسيو ءًاضيأ اهتيوقت

 نارتقاف «يباجيا يلوأ ززعمب نرتقا اذإ ma يوناثلا ززعملا نوكيو
 ءوضلا نم be » ماعطلا ىلع لوصحلا ىل | يدؤت يتلا Slew YL ءوضلا

 يوناثلا ززعملا نوكيو .يلوأ يباجيا ززعم ماعطلا OF .ًايباجيا ًايوناث اززعم
 ةجتانلا برملا ةباجتساب ءوضلا نارتقاف « يبلس يلوأ ززعمب نرتقا اذإ ؛ًايبلس

 يدؤي ثيحب ءًايبلس ًايوناث ًاززعم ءوضلا نم لعجي «ةيئابرهك ةمدص ءاهنا نع
 .اهتيوقتو برملا ةباجتسا ثودح ىلإ هروضح

 تبستكا ىتلا ةيوناثلا تاززعملا نأ ءددصلا اذه يف SUL ريدحلا نمو
 ءدبلا يف اهب تنرتقا يتلا ةيلصألا تاباجتسالا ززعت ال ءزيزعتلا ةيصاخ
 نيبو اهنيب ةلص ال ةديدج ىرخأ تاباجتسا زعل نأ نكمي لب ءبسحف
 ززعت وأ يوقت نأ نكي ءةيوناثلا تاززعملا ن أ يأ «ةيلصألا تاباجتسالا

 اماستكا ةيلمع lil اهب تنرتقا يتلا UY كلت ريغ ةديدج ةيكولس ًاطاغأ
 .زيزعتلا ةيصاخل

 ريرعتلا طو رش

 زيزعتلا ةيلعافب ةقيثو ةقالع تاذ طورشلا وأ لماوعلا نم ددع كانه
 سفنلا ءالع ضعب لوانت دقو .بولطملا ءادألا ىوتسمو ملعتلا لدعم يف هرثأو
 ريثملا رادقم يهو «زيزعتلا يف اهرثأ نينيبم «طورشلا هذه نم ةثالث ةسارد

 ززعملا رتاوتو (ةباثالا ميدقت ليجأت) ززعملا ءاجراو (ةباثالا مجح) ززعملا
 يف اهرثأو طورشلا هذه حرش يلي ايف لوانتنو «(باوثلا ميدقت راركت لدعم)
 . رصتخ لكشب ءادألا لدعم

 . هرادقم وأ ززعملا ell مجح - ١

 ذإ ءزيزعتلا تاريغتم نم ًاماه ًاريغتم (ةباثإلا) ززعملا ريثملا ةيمك ربتعت
 Bitterman and) .ززعملا ريثما مجح دايدزاب دادزت طابترالا ةوق نأ دقتعي
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8h0, 1970)نيبتو .ةوقلا هذه ىلع ًاليلد ءادألا لدعم نأ انربتعا اذإ اذه  
 نع رظنلا ضغب ءءادألا لدعم يف رؤي مجحلا اذهل ةيوضعلا كاردا نأ ًاضيأ
 لع ءادألا يف رثؤت ماعطلا نم ةدحاولا ةيمكلاف .هل يعقاولا يئايزيفلا مجحلا

 ثيح .هميدقت دنع ماعطلا اذه هذخأي يذلا لكشلا نيابتل ةجيتن «نيابتم وحن

 نم ةّيمك ىقلتت يتلا نارئفلا نأ اهدافم جئاتن نع تاساردلا ضعب رفسأ

 يتلا نارئفلا ىلع ءادألا ثيح نم قوفتت .ةددعتم تايرك لكش ىلع ماعطلا

 Logan, 1960; Mc) ةدحاو ةيرك لكش ىلع نكلو اهتاذ ماعطلا ةيمك ىقلتت

Cain, 1969)ززعملا ريثملل يداملا مجحلا نوك ىلإ كلذ يف ببسلا درعي دقو  

 يتلا ةالوكوشلا ةعطقف .(ةّيوضعلا هكردت امك يأ) كردملا مجحلل اثفاكم سيل

 .تامارغ ٠١ اہنم لك نزت عطق سمخ نم رجح لقأ ودبت ءالثم غ ه٠ نزت
 تحت يرجي يذلا يكولسلا طاشنلا ةعيبط ىلإ Lal ببسلا دوعي دق اك

 لوانتي ىتلا ةيكالهتسالا تاباجتسالا bu ىلإ يأ ?cok نييزيزعت نيطرش

 ۰ ,Ellis et al)_ 1979( هيلإ مدقملا ماعطلا اہ ناويحلا

U,مهاستوأ ءةرهاظلا هذه ىلإ يدؤت ىلا لماوعلا وأ بابسألا تناك  

 مجح Ol  هكاردا ةقيرطو ززعملا ةيمك ريغتب ءادألا ريغت ةرهاظ  اهروهظ يف

 يدؤيو ةيزيزعتلا ريثملا ةيلعاف يف رثؤي alls وأ باوثلا رادقم وأ ززعملا ريثما

 ىلإ .يناسنإلا ملعتلا ناديم يف هابتنالا بجي اذل .ءادألا ىوتسم يف نيابت ىلإ

 LEY بسانت لاكشأو ريداقم تاذ تاززعمي نيملعتملا ديوزتو .ةرهاظلا هذه

 .اهزيزعت وأ اهتيوقت يف بوغرملا ةيكولسلا

 ززعملا ءاجرا - ۲

 اهززعي يذلا ريثما ميدقتو ةباجتسالا نيب لصفت يتلا ةينمزلا ةرتفلا نإ

 نم ددع ريشيو .زيزعتلا ةيلاعف يف رثؤت يلا تاريغتملا نم اماه أريغتم اکشت

 (ملعتلا وأ) طابترالا ةوق نيب ةيسكع ةعيبط تاذ ةقالع دوجو ىلإ تاساردلا

 ءادألا یوتسم ناک ززعملا ريثملا ميدقت slo 5 ةرتف تلاط الكف ءءاجرألا ةرتفو

Grice, 1948; Logan, 1960) jel4011, 1943; ) . 

 زيزعتلا Lele ىلع ءاقبإلاو ءاجرإلا ةرتف ةلاطإ نكمي دح يأ ىلإ نكلو
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 كلذو Lad لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا نيثحابلا نم ددع لواح ؟ززعملل
 اهيف توافتت طورش يف تاباجتسالا ضعبب مايقلا ىلع نارثفلا بيردتب
 هذه ةدم تحوارت دقو ءززعملا ميدقتو ةياجحسالا ثودح نيب ةينمزلا تارتفلا

 لضفأ نأ نيبتو .ةيناث نيثاللو رفص نيب (ءاجرإلا ةرتف ةدم يأ) تارتفلا
 امدنع وأ ءزيزعتلا وأ باوثلاب ةياجتسالا نرتقت امدنع ثدحي «ءادألل ىوتسم
 ملعتلا نأ نيبت امك .ةيناث فصن Lee لصفت يتلا ةينمزلا ةرتفلا زواجتت ال
 رشع ءاجرالا ةرتف غلبت امدنع فعضأ ءادأ ىوتسمم نكلو .ثدحي نأ نكمي

cdlةرتفلا هذه حبصت امدنع ملعتلا ثدحي نأ ردني نيح يف  AGU ٠١ 

_(Berin, 1943; Grice, 1948; Jenkins, 1950) 

 عم اهثودح ثيح نم نمازتت يتلا تاريثملا نأ ىلإ جئاتنلا هذه ريشت
 ززعملا اذه ناك اذإف ءهتاذ ززعملا صئاصخ بستكت (ell) ززعملا ميدقت
 ىلع ةردقلا تاريثملا كلت بسكتسف .تاباجتسالا ضعب ةراثسا ىلع ارداق

 «نييساسأ نيرمأ ىلإ هابتنالا بجي انهو .اهتاذ تاباجتسالا هذه ةراثتسا
 يف تنمازت اذإ ءزيزعتلا ةيصاخل تاريثملا نم ددع باستكا ةيناكمإ وهو ء لوألا
 يتلا تاباجتسالا oat نأ ملعملا ىلع بجي اذل ءزيزعتلا ةيلمع عم اهئودح

 نيب نم Wind ىلع ًارداق ملعتلا لعجي ثيحب ءالعف اهزيزعت يف بغري
 زيزعت يف عارسإلا وهو «يناثلاو .اهعم قفارتت نأ نكمي يتلا ىرخألا تاريثملا
 ءاهيف بغرن ةباجتسا ءادأب ملعتملا موقي امدنعف ءاهيف بوغرملا تاباجتسالا
 ئوتسم نمضن يكل .خلا . . .ناسحتسالا وأ حيدملاب ءةرشابم هزيزعت بجي
 .لبقتسملا يف لضفأ ءادأ

 :هراركت وأ ززعملا رتاوق

 هئاجرإ ةرتفو ززعملا مجحب ةيميلعتلا عاضوألا يف كولسلا gk ال

 ىلإ ةّيمويلا ةايحلا عئاقو ريشتو .ًاضيأ هراركت وأ ززعملا رتاوتب رثآتي لب «بسحف
 اهب موقي ةباجتسا لك زيزعت متي ثيحب ءرمتسم لكشب ثدحي ال زيزعتلا نأ
 يف ءاهزيزعت متي تاباجتسالا ضعب نإ .كلذ نم ضيقنلا ىلع لب ءدرفلا
 دايصلاف .زيزعتلا اذه لثم ئقلتت ال .هتاذ طمنلا نم ىرخأ تاباجتسا نيح
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 رحبلا يف هكابشب يقلي ةرم لك يف (زيزعت) كمسلا ىلع لصحي ال اثم
Cael(ةباجتسا) رارمتساب هتاعورزم (زيزعت) رامث ينجي ال دق عرازملاو  . 

Gasتاباجتسالا ضعب زيزعت يأ «يئزجلا زيزعتلاب ةرهاظلا هذه  
 يف الإ ءةباجتسا لك زيزعت متي نأ يداعلا ريغ نم ودبيو «رحخآلا ضعبلا نود
 ثحب ًادج ةديدع تاسارد تلوانتو ديدش وحن ىلع ةددحم ةيميلعت تالاح
 نم نوثحابلا ماقو .ءادألا ىوتسم يف زيزعتلا راركت رثأ نايبل ةرهاظلا هذه

 تاياجتسالا ضعب اهيف اوززع ةيبيرجت تاساردب رثألا اذه ىلع فوقولا لجأ

 وحن ىلع وأ ء«ىرخألا لامهإو تاباجتسالا ىدحإ زيزعتك «مظتنم وحن ىلع
 . .ةنماثلاق ةعباسلاف ةعبارلاف WWE ىلوألا ةباجتسالا زيزعتك ءيئاوشع
 . خلا

 نم عرسآ ةززعملا تاباجتسالا ءادأ ىوتسم نأ تاساردلا جيئاتن تتيبو

 «نّشسحتلا يف deh ىوتسملا اذه ob «ةززعملا ريغ تاباجتسالا ءادأ ىوتسم

 ,Skinner) ٌرززعت فوس يلا تاباجتساللاب ؤبنتلا ىلع رداق ريغ ملعتملا ناك املك

Amrel, 1967; Logan and Wagner, 1965)ثحب لوانتنسو اذه 1957;  

 يئارجإلا ملعتلا نع ثيدحلا دنع ليصفتلا نم ديزمب يئزجلا زيزعتلا ةرهاظ

 .زيزعتلا لوادجو

 باقعلا موهفم

 ىلإ يدؤي يذلا ريثملا وأ ثداحلا ob ًايئارجا باقعلا فيرعت نكمي
 ريغ ةرفنم تاريثم قيبطتب Lol Way ,ةيكولسلا طاغألا ضعب فك وأ فاعضإ
 بوغرم تاريثم فذحب وأ ىطاغألا هذه ىلع aversive stimuli اهيف بوغرم

 عضوم كولسلا عزني ثيحب «يكولسلا قايسلا نم (ةيباجيا تاززعم) اهيف
 .لاوزلا ىلإ مامتهالا

 .كولسلا يف هراثآب فرعي «زيزعتلاك باقعلا نأ ىلإ فيرعتلا اذه ريشي
 هيبش وحن dey «ًاباقع ربتعي ةباجتسالا فك ىلإ يدؤي يذلا ريثملا وأ ثداحلاف
 ىدل ثدحيو tl باقع .نيعون ىلإ باقعلا ميسقت نكمي Lal زيزعتلاب |
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 ىدل ثدحيو «يبلس باقعو «تاباجتسالا ضعب ىلع ةرفنم تاريثم قيبطت
 ىميلعتلا قايسلا نم اهيف بوغرملا تاريثملا ضعب فاقيا وآ ةلازإ وأ فذح

 دوجوب لوقلا نكمي «ميسقتلا اذهل ًاقبطو .ةّيباجيا تاززعمك لمعت يتلاو
 ,ديدشلا رونلا وأ ,برضلا وأ «ةيئابرهكلا ةمدصلاك (DUE ةيباقع تاريثم
 وأ ةحارلا وأ ماعطلا عنمك ةيبلس ةيباقع تاريثمو خلا . . .ةديدشلا ةجضلا وأ

 .ملألاو نامرحلاب روعشلا ىلإ يدؤي يذلا « مونلا

 ءيبلس باقع وأ يباجيا ززعمك ريثملا ديدحت نأ ىلإ انه هابتنالا ردجيو
 راثآ نم هنع مجني ام ىلعو همادختسا يف ةعبتملا تاءارجالا ىلع فقوتي

 يذلا كولسلا ةيوقت ىلإ ىدأو يميلعت عضو ىلع ll اذه Gb اذإف .ةّيكرلس

 ىلإ ىدأو «يميلعتلا عضولا نم فذح اذإو Lule ًاززعم ربتعا .هيف بغرن

 ددحي .هباشم وحن ىلعو .ًايبلس ًاباقع Sel «هيف بغرن ال يذلا كولسلا فك

 همادختسا يف ةعبتملا تاءارجالا ىلع ءانب «يبلس زيزعت وأ يباجيا باقعك ريثملا

desاذإف .ةيكولس راثآ نم هنع مجني  obيميلعت عضو ىلع ريثملا اذه  

 نم فذح اذإو ءًايباجيا ًاباقع ربتعا « هيف بوغرم ا ريغ ا فك ىلإ ىدأو

 .ًايبلس ًازيزعت ربتعا هيف بوغرملا كولسلا ةيوقت ىلإ ىدأو يميلعتلا عضرلا

 ربتعي ىولحلا عطق ميدقت نإ :يلاتلا وحنلا ىلع كلذ حاضيا نكميو

 فك اذإ ايبلس اباقع اهفذح ربتعيو «تاباجتسالا ضعب ىوق اذإ ايباجيا ازيزعت
 فك اذإ ًايباجيا ًاباقع ربتعي ةيئابرهكلا ةمدصلا ميدقت نإو .تاباجتسالا ضعب

 ضعب ىق اذإ ًايبلس ًازيزعت اهفذح ربتعيو LLY ضعب
 . تاباجتسالا

 ىلإ ةّيباقعلا تاريثملا ميسقت نكمي Lat تاززعملاب هيبش وحن ىلعو
 ةيباقعلا تاريثملا رشت ثيح ءةيوناث ةّيباقع تاريثمو «ةيلوأ ةيباقع تاريثم

 ملعت نود .كولسلا يف ًايفك ًارثأ جتنت يتلا ثداوحلا وأ تاريثملا ىلإ ةّيلوألا

 ةيئابرهكلا ةمدصلا وأ برضلاك «قباس يباقع خيرات نود وأ «قباس

 ةّيباقعلا تاريثملا امأ .خلا ...ةحارلا وأ بارشلا وأ ماعطلا نم نامرحلا

 ىلع ةردقلا اهتعيبط مكحب كلمت ال يتلا ثداوحلا وأ تاريثلا يهف .ةيوناثلا
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 اهنارتقا وأ اهطابترا ببسب ةردقلا هذه بستكت امنإو «هتلازإ وأ كولسلا فك
 .ةّيلوألا ةيباقعلا تاريثملاب رركتلا

 يلوأ يباقع ريثمب نرتقا وأ طبترا اذإ betel يوناثلا يباقعلا ريثما نوكيو

 بستكيو ءاهب طبتري وأ ةيئابرهكلا ةمدصلاب نرتقي يذلا ءوضلاف «يباجيا ٠٠
 oY cet ًايوناث ًايباقع ًاريثم ودغي .ةيئابرهكلا ةمدصلل ةّيباقعلا ةيصاخلا
 يوناثلا يباقعلا ريثما نوكيو .يباجيا يلوأ يباقع ريثم ةيئابرهكلا ةمدصلا

Aueوأ نرتقي يذلا ءوضلاف .يبلس يلوأ يباقع ريثمب نرتقا وأ طبترا اذإ  

 ,نامرحلل ةيباقعلا ةّيصاخلا بستكي «بارشلا وأ ماعطلا نم نامرحلاب طبتري
 باقع بارشلا وأ ماعطلا نم نامرحلا oY ءًايبلس ًايوناث ًايباقع ًاريثم ودغيو
 . يلوأ يبلس

 كلمت ال يتلا ola يأ «ةّيدايحلا تاريثملا نأ ءانه ركذلاب ردجي امو

 فك) باقعلا صئاصخ وأ (كولسلا ةيوقت) زيزعتلا صئاصخ اهتعيبط مكحب
 كلذو ءءاوس دح ىلع ةيباقع وأ ةيزيزعت ةيوناث تاريثم ودغت نأ نكمي (كولسلا

libطبترت وأ نرتقت يتلا ةيلوألا تاريثملل  lpدق ءالثم سرجلا توصف  
 اذإ Lele ًايوناث ًاززعمو «ماعطلا ميدقتب نرتقا اذإ ًايوناث ًايباجيا ًاززعم حبصي
 دقو .ةمدصلا نع مجانلا | رثأ lel ىلإ ةيدؤملا بور ا ةباجتساب نرتقا
 ًاباقعو «ةيئابرهكلا ةمدصلا ميدقتب نرتقا اذإ ًايوناث ًايباجيا ًاباقع سرجلا ودغي

 . ماعطلا ميدقت فاقيإب نرتقا اذإ byt ًايبلس

 ذآ ولسلا 3 باقعلا راثآ

 ةيوبرتلاو ةّيعمتجملا تاسسؤملا يف باقعلل عئاشلا مادختسالل ًارظن
 كولسلا زيزعتو ءهيف بوغرملا ريغ كولسلا فذح ىلإ فداملاو «ةفلتخما
 ًلاعف باقعلا اهيف نوكي يتلا فورظلا ىلإ فرعتلا نم دب ال هيف بوغرما
 ۰ .ًابسانمو

 ,Skinner) 1938( رثكسو ,Thorndike) 1913( كيادنروت نيب دقل
 ىلإ يدؤي ال يأ .ةرورضلاب ls سيل باقعلا نأ Estes) 1944) ستسياو
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 ae «هتيوقت ىلإ زيزعتلا ام يدؤي يتلا ةقيرطلاب «كولسلا فك وأ فذح
astيف باقعلا نم ةيلاعف  Sleىريو . هليدعت وأ كولسلا رييغت  preراثآ نأ  

 ىلإ دوعت دق .باقعلاب ةفوفكملا تاباجتسالا OF .ةتقؤم كولسلا يف باقعلا
 نأ نورخآ نوثحاب ىريو .اهراركت لدعمب تسيق اذإ el اهعضوو اهتعيبط
 وحن ىلع تاباجتسالا ver فك نکو ‹ةقلطم تسيل pnw a جئاتن

lt1979( ةنيعم ةيباقع طورش نمض قلطم وأ  «(Ellis et al,اهرفاوت بجي  

 (Paley يف < 3 يتلا لماوعلا امو ؟طورشلا هذه ايف ie باقعلا | ودغيل

 . ؟هراثاو باقعلا

 باقمعلا جئاتن يف PO لماوعلا

 ىدم يف نيابتت تاباجتسالا نأ ىلإ تاساردلا ضعب جئاتن تراشأ
 Consummatory responses_ ةّيماتخلا تاباجتسالاف .فكلا تايلمعل اهتمواقم

 يتلاو « يسنجلا لاصتالاو برشلاو لكألاب ةقالعلا تاذ تاباجتسالا يهو
 ,ديدش وحن ىلع باقعلاب رثأتلل ةضرع - - ةيجولويب وأ ةيلوأ تاجاح عبشت

 نم عونلا اذه نأ دقتعملا نم ذإ cage وه ام ضقاني يذلا رمألا
 Leet ًارظن «باقعلا نع مجانلا فكلل ةمواقم رثكأ تاباجتسالا
 نيبت دقف ,Solomon) 1964( عونلاو ةيوضعلا ءاقبب ةقيثولا اهتقالعو ةيجولويبلا
 Beach et) ضراوقلا دنع يسنجلا لصاوتلا يف يوق لكشب رثؤي باقعلا نأ

 ,تاناويحلا نم ديدعلا دنع ةيوذغتلا تاباجتسالا نم ديدعلا ينو هل, 1956)
 ,Masserman, 1943; Klee) دورقلاو بالكلاو كمسلاو عدافضلاو ,نارئفلاك

ge gr و 1944 Masserman and Pechtel, 1953; Myer and Ricci, 1968) 

 تاباجتسالا يف ًادج لاعف وحن ىلع رثؤي باقعلا نأ ءًامومع تاساردلا هذه
 اهفك نكي ثيحب «ةيوضعلل ةيلوألا تاجاحلا عابشإب ةقالعلا تاذ ةيكولسلا
 . ةريبك ةمواقم نود ةّيباقع تاءارجاب اهتلازإ وأ

 ,Church, 1969; Bertsch) نيثحابلا ضعب مامتها ةرهاظلا هذه تبذج

 ةّيليسولا وأ ةيئارجالا تاباجتسالا ضعب تناك اذإ ام نايبت اولواحو 1972(
 رثأتت See ماعطلا ىلع لوصحلا لجأ نم ةعفارلا ىلع طغضلاك «ةملعتملا
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 نأ نّيبتو ,ةيماتخلا تاباجتسالا هب رثأتت يذلا وحنلا ىلع باقعلاب
  ةملعتملا تاباجتسالا نم باقعلاب رثأتلل ةضرع AST «ةيماتخلا تاباجتسالا

 راركت ضافخنا تالدعمب رثأتلا اذه سيق اذإ - ةيليسولا وأ ةيئارجالا
 . باقعلا عوضوم تاباجتسالا

 ليلعتلا ىلإ اهراقتفاو .جئاتنلا هذه لثم عقوت مدع نم مغرلا ىلع
 مالاف !Gly ملعتلا dle يف Wh ةيمهأ ىلع يوطنت اهنأ الإ «يقطنملا

 ةجاجز وأ يدثلاب كاسمإلا مدع ىلإ اهعيضرب يدؤت دق ,ًالثم ةيباقعلا
 رركت ول ايف ةيلوألا ةيزيزعتلا اهتميق ىولحلا عطق دقفت دق اك ءبيلحلا
 راغص عم اهلماعت ىدل ةيباقعلا بيلاسألا مادختسا ىلإ أجلت ةملعمب اهتارتقا
 . لافطألا

 تاباجتسا يه «بارشلاو ماعطلا لوانتك ؛ةيماتخلا تاباجتسالا نإ
 ًاددع رثكألا «ةملعتملا تاباجتسالاب تنروق اذإ clei ةطيسبو ةيرطفو ةيطمن
 .ًاديقعتو ًاعونتو

 قيبطت رثأ ةسارد .نايحألا مظعم يف باقعلا براجت تلوانت كلذل
 اهمّلعت مت يتلا تاباجتسالا ضعب لع (ةراس ريغ وأ ةلؤم) ةرفنم تاريثم
 رثأ نأ ىلع براجتلا هذه مظعم جئاتن chy .يبجيالا زيزعتلا بيلاسأب
 ةرتفلا .يباقعلا ريثما ةوسق :يه «ةسيئر لماوع ةعبرأ ىلع فقوتي باقعلإ
 يباقعلا خيراتلاو «ةبقاعملا ةباجتسالاو باقعلا قيبطت نيب ةلصافلا ةينمزلا
 هذه نم الك يلي ايف لوانتنو .ةليدبلا تاباجتسالا رفاوتو «ةّيوضعلل قباسلا
 .ةدح ىلع لماوعلا

 :باقعلا ةوسق ١-

 مهتاسسارد يف ةديدع تاءارجاو تاريثمو ثداوح نوثحابلا مدختسا

 وأ فنألا عفصك ALS فك يف ةيباقعلا تاءارجالا ةيلاعف نايبل ةّيبيرجتلا
 .خلا . . .عفترملا توصلا وأ ةيئاوملا وأ ةيئابرهكلا ةمدصلاو «هجولا ةمدقم
 مكحتلا ةلوهسل ًامادختسا تاريثملا هذه رثكأ تناك ةيئابرهكلا ةمدصلا نأ ريغ
 ةدش نيابت رثأ ىلإ فرعتلا ةلوهسو «ةيبيرجتلا ةهجولا نم اهتيمك وأ اهردق يف
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ullباقعلا ةيلاعف نأ نيبتو .ثحبلا عوضوم تاباجتسالا فك يف يباقعلا  

 قيبطت نع مجانلا ملألا ةدش :امه ,نيلماعب اهديدحت نكمي يتلا هتوسقب ةطبترم

 فكلا لدعم نيابتي ثيح «هرارمتسا ةرتف وأ ملألا اذه ةموميدو !gland» ريثملا

 تاباجتسالا نيب ةيسكع ةقالع دجوت ثيح «باقعلا ةوسق نيابتل ةجيتن

 ةمدصلاف .هتموميدو يباقعلا ll ةدشو «ةيوضعلا نع ةثعبنملا وأ ةرداصلا

 فك يف ةيلاعف لقأ الشم ةيناثلا رشع رمتست يتلاو ةفيفخلا ةيئابرهكلا
 .ةيناثلا فصن رمتست يتلاو ىوقألا ةيئابرهكلا ةمدصلا نم تاباجتسالا

(Korsk, 1962; Azrin, 1963; Storms et al, 1965; Bee, 1966) . 

 ةدش اوجد ثيح «ةجيتنلا هذه تديأ ةبرجتب نيثحابلا ضعب ماقو اذه

 بوغرملا ريغ كولسلا فك يف أعم نيلماعلا نيذه رثأ نايبل هتموميدو باقعلا
 هذه Oly «رشابم وحن ىلع يباقعلا ريثما ةوسقب طبتري فكلا نأ اودجوو «هيف

 ةلداعملا ىلإ اولصوتو ءهتموميد عم يباقعلا ريثملا ةدش لعافت ةجيتن ةوسقلا

 : ةيلاتلا

 Church et al) 1967( ةمومي × ةدشلا = باقعلا ةوسق

 ةيباجتسا طامنأ فك يف مدختسملا باقعلا ob جئاتنلا هذه يحوت

 تاريغتلا جتنيو ًالاعف ودغي يكل ةوسقلا نم ًانيعم ىوتسم غلبي نأ بجي «ةنيعم
 هرايتخا ىدل ايكح نوكي نأ ملعملا ىلع بجي اذل «كولسلا يف ةبولطملا
 وأ اهفك يف بوغرملا تاباجتسالل ةبسانم نوكت ثيحب «ةّيباقعلا تاريثملل

 ءادأ لدعم يف ريغتلا نأ ىلإ مات حوضوب ريشت تاساردلا جئاتن oF ءاهتلازإ

 . باقعلا ةوسق نيابتب نيابتي تاباجتسالا

 : ةبقاعملا ةباجتسالاو باقعلا قيبطت نيب ةلصافلا ةينمزلا ةرتفلا ۲

 ديدحت يف ًارود باقعلا قيبطتو ةباجتسالا نيب لصافلا نمزلا بعلي له

 يباقعلا ريثملا ميدقت بجي له يأ ؟ةباجتسالا هذه فك يف هرثأو باقعلا ةيلاعف

 . ؟ةرشابم اهيف بوغرملا ريغ ةباجتسالا ثودح دعب

 يف رثؤي ال ىنمزلا لصافلا اذه لثم نأ ,Estes 1944( ستسيا ىري
 ةيوضعلل ةيلاعفنالا ةلاحلا ديازتب كولسلا يف باقعلا رثا رسفيو ,باقعلا ةيلاعف
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dallyقيبطت نع  OLAريثملاب ةباجتسالا نارتقاب سيلو «ةلؤملا وأ ةرفنملا  
 نيب نارتقالا ناك اذإ ام ةسارد ىلإ نيثحابلا ضعب اعد ام اذهو .ياقعلا

 .كولسلا يف يفكلا رثألا جاتنإل ًايرورض All ريثملاو ةباجتسالا
 يتلا ةيباقعلا تاءارجالا نأ ىلإ تاساردلا ضعب جئاتن تراشأ دقل

 هذه نأو «باقعلا ةّيلاعف يف ًاماه ًارود بعلت «لقتسم ريغتمك نمزلا جلاعت

 لب «باقعلا abs نع ةمجانلا ةيلاعفنالا ةلاح لا ىلإ ةرورضلاب دوعت ال ةّيلاعفلا
 ةقالع يه «ةقالعلا هذهو «ةباجتسالاو رفنملا ريثملا نيب ةّينمزلا ةقالعلا ىلإ

hseةباجتسالاو رفنملا ريثما ميدقت نيب ةينمزلا ةرتفلا ترصق املك يأ  
 ,Azrin) ةباجتسالا فك يف ةيلاعف رثكأ ll اذه ناك «باقعلا عوضوم

Comp et al, 1967; Church, 1970)نارتقالا ةيمهأ ىلإ ريشي يذلا رمألا 1956:  

 يذلا مساحلا رودلا لإو .باقعلا ةيلاعف ديدحت يف باقعلاو ةباجتسالا نيب

 .يباجتسالا فكلا ةيلمع يف نمزلا هبعلي

 ٣ - قباسلا يباقعلا خيراتلا :

 يف ةقباسلا اهتربخو «ةرفنملا تاريثملل قباسلا ةيوضعلا ضرعت لكشي
 جئاتن نأ ريغ .باقعلا ةيلاعف ددحت يتلا لماوعلا نم رخآ ًالماع «ددصلا اذه
 Se يف هرودو هرثأ ديدحت ىلع قفتت مل ءلماعلا اذه تلوانت يتلا تاساردلا

 ةربخلا نأ ىلإ تاساردلا ضعب هيف راشأ يذلا نيحلا ىفف .كولسلا فك

 Mile) باقعلا ةّيلاعف ىوتسم ale ةللؤملا وأ ةرفنملا تاريثملاب ةيوضعلل ةقبسملا
cler, 1963: Carch, 1963)ةربخلا هذه لثم نأ ىلإ ىرخأ تاسارد تراشأ  

 . ,Pearl et al) 1964( باققعلا ةيلاعف نم ديزت

dy 11968( دنرععار ماق «ةضقانتملا جئاتنلا هذه ءوض  sda, (Raymond, 

 pl ضفخ وأ ةدايز يف رثؤت يتلا ةقباسلا ةيباقعلا طورشلا نايبل براجتلا نم

 فلتخي ةقباسلا ةيباقعلا ةريخلا رثأ نأ ىلع هجئاتن تلدو .قحاللا باقعلا

 ةربخلا نإف ءةديدش ةوسقلا هذه تناك اذإف «قحاللا باقعلا ةوسق فالتخاب

 تناك اذإ امأ ءهتيلاعف نم U2 وأ قحاللا باقعلا رثأ ضفخت ةقباسلا ةيباقعلا

 . قحاللا باقعلا ةيلاعف نم ديزت ةقباسلا ةيباقعلا ةربخلاف ءةلدتعم ةوسقلا

4¥ 



 ةيباقعلا ةربخلا رثأ تلوانت يتلا تاساردلا جئاتن ضراعت نأ ودبي

 ةيبيرجتلا ةيباقعلا تاءارجالا نيابت ىلإ ape «ىحاللا باقعلا يف ةقباسلا

 ددعو اهتموميدو اهتدش ثيح نم ةمدختسملا ةرفنملا تاريثملا نيابتو «ةعبتملا

 (ةقباس ةّيملعت ةربخك) باقعلا Ob .ًامومع لوقلا نكمي نكلو .اهقيبطت تارم
 متي يتلا ةيكولسلا تاقايسلا هباشت لاح يف ةصاخبو .قحاللا كولسلا يف رثؤي

 ' .اهضفخ وأ ةيلاعفلا ةدايز هاجتا - رثألا اذه هاجتا ديدحتو .باقعلا عاقيا اهيف

 يباقعلا عضولا تاريغتمو .ةيوضعلل قباسلا يباقعلا خيراتلا ةفرعم ىلع فقوتي

 . نحاللا

 ٤ - ةليدبلا تاباحتسالا ةيرفاوت :

 اذإ .كولسلا ليدعت d ًادج ةلاعف ةادأ باقعلا نأ هدافم داقتعا دوسي

 تاباجتسا ميلعت يف اهيف بوغرملا ريغ تاباجتسالا فك ةرتف تمدختسا

 نأ يباقعلا ءارجالل نكمي ثيح «ةميدقلا تاياجتسالا عم ضراعتت «ةديدج

 ةيوضعلا نكمتت ةيفاضا تاباجتسا ترفاوت اذإ «ىدملا ةليوط Gis LUT جتني

 صم ببسب اهلفط بقاعت يتلا مألاف .باقعلا ةرتف يف اهئادأو اهملعت نم

caelنم نكمتي ثيحب «لفطلا اذه فورظلا ترفو ول اهيف ًاريخ لعفت  
 ملقلاب كاسمالاك ءاهزيزعت متي ىرخأ تاباجتسا ءادأ يف هتاذ هماببا مادختسا

 ليدعت يف ةيلاعف رثكأ ودغي باقعلا نأ ودبيو .خلا .. .مسرلا وأ ةباتكلاو

 ةيباجتسالا هطاغأ ليدعت ىلع ارداق (ةيوضعلا sh ملعتملا ناك اذإ .كولسلا

 رفاوت مدع ببسب «ةّيباقعلا تاريثملا طبض ىلع ملعتملا ةردق مدع نإ

 ةمدصلا عاقيا ةجيتن برحلا ىلع رافلا ةردق مدعك «ةليدبلا تاباجتسالا

 Learned Helplessness ىملعتلا زجعلاب om) ام ىلإ يدؤي .هيلع ةيئابرهكلا

.Golomon et al, 1977(بالكلا نأ تاساردلا ضعب جئاتن ترهظأ دقو  
 ye) ؤبنتلا يأ) ةمدصلا روهظ طبض عيطتست الو «ةيئابرهك ةمدص ئقلتت يتلا

 وحن ىلع قّوعت (ةمدصلا نم برملا ةباجتسا) ةّيبنجت ةباجتسا ءادأب tel) وأ
 يف ءًاقباس اهتملعت يتلا ةّيبنجتلا تاباجتسالا ءادأ ىلع اهتردق ثيح نم ديدش

7۹۸A 



 هذه لثم ءادأب مايقلا ًادج عيرس وحن ىلع بالكلا تملعت نيح

 دقو .ةمدصلا Ay برهلا نم اهنكمت يتلا فورظلا رفاوت ىدل «تاباجتسالا
 «يناسنإلا ملعتلا le يف جئاتنلا هذه قدص ىلإ wel تاسارد تراشأ

 ىلع رداق ريغ نوكيو «هيف بوغرم ريغ وأ ذؤم قايس يف نوكي يذلا درفلاف
 هملعت قّوعي ءاهثودح ىدل اهئابنا ىلع رداق ريغ وأ «ةجعزملا تاريثماب ؤبدتلا
 ىلع باقعلا عاقيا بجي اذل ,Gass and Singer) 1973( ديدش وحن ىلع هؤادأو

 ةلاحلا ءاهنا نم ملعتملا نكمت ةليدب تاباجتسا ريفوتو ce ؤبنتلا نكمي وحن
 نم صلختلا نكي «ءارجالا اذببو ءاهيف بوغرم تاباجتسا ملعتب ةيباقعلا

LUيف اهيف بوغرم ىرخأ طامنأ ملعتو ءاهيف بوغرم ريغ ةيكولس  OV 
 . هسفن

 يناسنإلا كولسلاو باقعلا

 ةيباقعلا تاءارجالا ثحب تلوانت يتلا تاساردلا جئاتن ىلإ عوجرلا نإ

 تاءارجا هجوت يتلا ةماعلا دعاوقلا ضعب جاتنتسا ةصرف حيتي «ةعونتملا

 دنع اهيف بوغرملا ريغ ةيكولسلا LUV ضعب ليدعت يف باقعلا مادختسا

 باقعلا مادختسا نع ًاعافد ينعي ال .دعاوقلا هذه لثم جاتنتساو .نيملعتملا

 ’syle زيزعتلا نع اليدب باقعلا مادختساب يحوي الو «هریربت وأ هدييأت وأ
 نأ ايو .زيزعتلا نم عونلا اذه مادختسال صرفلا رفاوت لاح يف ةصاخبو
 نيملعملاو ءابآلا نم ريثكلا همادختسا ىلإ baby ءانتايح يف daily ةادأ باقعلا

 مادختسا طورش ةفرعم بجي اذل «ةفلتخ ةيكولس تاقايسو ةيميلعت عاضوأ يف

 ءهنم رفم ال ًارمأ همادختسا اهيف نوكي يتلا عاضوألا يف يباقعلا ءارجالا
 .هجالع وأ هليدعت وأ كولسلا طبض لاجم يف ةعجان جئاتن ىلإ يدؤي ثيحب
 وأ تاهجوملا ميدقت ةفلتخملا تاساردلا جئاتن هنع ترفسأ ام ءوض يف نكميو

 :باقعلا مادختسا ىلإ ءوجللا ةرورض لاح يف «ةيلاتلا حئاصنلا

 غلبت ناو ءأيبسن عفترم ىوتسم تاذ يباقعلا ريثما ةدش نوكت نأ بجي-١
 ةيسانملا ةصرفلا رفاوتت ثيحب ءالوقعم ىوتسم ريثملا اذه ضرعتلا ةرتف

 .اهيف بوغرملا ريغ تاباجتسالا فك ىلع رداقلا جاعزإلا وأ ملألا جاتنإل
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 ىلوألا ةرملا ذنمو ةدحاو ةعفد ئصقألا ode يف يباقعلا wll ميدقت بجي
 ثيحب «يجيردت وحن ىلع ياقعلا ريثما ميدقت مدع بجي يأ «هقيبطتل

 باقعلا ىودج مدع تتبثأ ثوحبلا OY «ىرحألا ولت ةرم هتوسق دادزت

 .ايعردت هتوسق تدادزا اذإ

 دقف «ةرشابم YS بوغرملا ريغ ةباجتسالا ثودح دعب باقعلا عاقيا بجي - ۳

 ترصق الكف fe gl باقعلا نم ةعاجن AST يروفلا باقعلا نأ نيبت

 ةيلاعف AST باقعلا ناك «باقعلاو ةباجتسالا نيب ةلصافلا ةينمزلا ةرتفلا

 . ةعاجنو

 ةيجيتارتسا ودغي ثيحب «رركتم وحن ىلع باقعلا مادختسا مدع بجي 4
 نأ نيبت دقف «ةلدتعم يباقعلا ريثما ةوسق نوكت امدنع ةصاخبو «ةعئاش
 ريثملا دوجو يف ge ةبقاعلا تاياجتسالا روهظب حمسي رتاوتملا باقعلا

 .دنرفنملا

 OY «تابوقعلا عيقوت دعب ةّيباجيالا تاززعملا وأ باوثلا ميدقت مدع بجي ©

 اذهب ةعوبتم تناك اذإ يباجيالا زيزعتلا صئاصخ بستكت دق ةبوقعلا

 دقف «هل ةبحملا راهظا مدع بجي «لفطلا ةبقاعمب مايقلا ىدلف .زيزعتلا

 ززعملا ىلع لوصحلل ءاهلجأ نم بقوع يتلا ةباجتسالا ةسرام ىلإ دوعي

 . (ةبحملا راهظا)

 تاباجتسالا رفاوتف «باقعلا عيقوت دنع ةليدبلا تاباجتسالا رفاوت بجي 5

 اذه ةيلعاف لعجي .باقعلل ًابنجت اهؤادأ نكي يتلا ةلوبقملا ةيكولسلا
 . ةلوبقملا ريغ ةيكولسلا تاباجتسالا فك يف ةعاجن AST باقعلا

 يأ «يبلسلا باقعلا مادختسا «ةيباقعلا عاضوألا مظعم يف لضفي-۷

 يزيزعتلا خيراتلا ةفرعم بلطتي اذهو ءةيباجيالا تاززعملا نم نامرحلا
 لعلو «ةيباجيا تاززعم اهربتعي يتلا تاريثملا ىلع فوقولل «درفلل قباسلا
 تابوقعلا لضفأ نم ينويزفلت ينوترك مليف ةدهاشم نم لفطلا نامرح
 . مالفألا هذه لثم يف امرغم ناك اذإ «هيلع اهعيقوت نكمي يتلا
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 ءابآلا هلهاجتي يذلاو «باقعلا يف ةيمهأ ةيسفنلا ءىدابلا رثكأ دحأ نإ ۸

 _باقعلا نأ وه .لافطألا كولس ليدعت يف نوبغري امدنع ةداع نوملعملاو

 يباجيالا زيزعتلاب طبتري امدنع ell ثيح نم ئصقألا ode غلبي

buءاهيف بوغرملا ةّيكولسلا  OFنمكت كولسلا ليدعتل ةيساسألا ةادألا  

 ال اب لافطألا عمسي ام ًابلاغو .باقعلا يف سيلو .يباجيالا زيزعتلا يف
ustمهكولس زيزعت متي ام ًاردانو ‹«كولس نم هب مايقلا وأ هؤادأ مهيلع  

 امأ ءةدعاقلا وه cad بوغرملا كولسلل يباجيالا زيزعتلا نإ .هيف بوغرملا

 el وهف ءهيف بوغرملا ريغ كولسلا باقع

Extinction وحملا 

 أدبي ؟زيزعتلاب اهملعت مت يتلا تاباجتسالا زيزعت فقوت ول ثدحي اذام
 دعت مل (ءاكبلا) ةباجتسالا هذه نأ ملعتي امدنع ةداع ءاكبلا نع فكلاب لفطلا

 قالطإ نع يناودعلا لفطلا فقوتي اك .لمحلا وأ ىولحلا وأ ماعطلاب ةعوبتم
 رارمتساب تاديدهتلا هذه نولهاجتي نيرخآلا نأ ملعتي امدنع «.هتاديدبت

 نأ ىلإ OYE ناذه ريشي .اهنع رفست نأ نكمي يتلا جئاتنلا نع رظنلا ضغب

 لوقلا نكمي ثيحب ءاهنع زيزعتلا عطقنا اذإ لاوزلاب ذخأت تاباجتسالا
ob claysىلإ يدؤي .هب اهمّلعت مت يتلا تاباجتسالا نع زيزعتلا عفر  

 رتاوت ضفخنيس يأ «يجيردت وحن ىلع تاباجتسالا هذه فك وأ فاعضإ

 .وحملاب ئمسي ام وهو ءالبقتسم اهثودح

 نمضتي ذإ call ضعب يف els باقعلا كارتشا نم مغرلا ىلع
 .نافلتخ Lal الإ ءاهفك وأ ةملعتملا تاباجتسالا ضعب فاعضا Lo لك

 تاززعملا ميدقت نع فقوتلاب اهفك وأ تاباجتسالا فاعضإ ىلإ فدي وحملاف
 باقعلا امأ ؛اهيف بوغرم تاريثم ةلازإ ىلع وحملا يوطني يأ ءاهتلازإ وأ
 يأ .ةلؤم وأ ةرفنم تاريثم قيبطتب اهفك وأ تاباجتسالا فاعضإ ىلإ فدهيف
 .اهيف بوغرم ريغ تاريثم ميدقت ىلع يوطني

 وحملا ةيلمعل ةملعتملا تاباجتسالا ةمواقم ىدمب ةداع وحملا رثأ ساقي

 يتلا تاباجتسالا ددعب يأ ءاهززعت يتلا تاريثملا فاقيإ وأ عفر نع ةجئانلا
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 نأ تاساردلا تنيب دقف «تاززعملا ميدقت نع فقوتلا دعب ةيوضعلا اهيدؤت

 يأ Bali وحن ىلع ثدحي لب «ةرشابم زيزعتلا عاطقنا دعب ثدحي ال وحملا
 ءءافتخالاو لاوزلاب ذخأت نأ ىلإ ,ةزّرعملا ريغ تاباجتسالا ءادأ لدعم اطابتي

 ىلإ فرعتلل ءوحملل تاباجتسالا ةمواقم ةسارد ىلإ نيثحابلا اعد ام اذهو

 .هيف رثؤت يتلا لماوعلا

 وحملا يف رثؤت ىتلا لماوعلا

 لعجت .لماوعلا نم ددعب رثأتت وحملا ةيلمع نأ ىلإ ثوحبلا جئاتن ريشت
 ,ةيلمعلا هذه ةمواقم ىلع اهتردق ثيح نم ةنيابتم وحملا عوضوم تاباجتساالا

 ةيمكو «زيزعتلا تارم ade : يهو :لماوعلا هذه مهأ ضعب يلي اهيف لوانتنو

 .زيزعتلا رياغتو ءةباجتسالاو ريثملا رياغتو ءزيزعتلا

 زيزعتلا تارم ددع ١

 ملعت ءانثأ اهقيبطت متي يتلا زيزعتلا oly ote نيب ةقالعلا نأ ودبي

 ةحضاولا رومألا نم «وحملا ةمواقم ىلع ةباجتسالا هذه ةردقو ءام ةباجتسا

 ,Williams) سمايلو نيب دقف .ةركبملا تاساردلا ضعب اهقدص oul ىتلا

 ضعب ملعت ىدل اهريغ نم رثكأ تازيزعت ئقلتت يتلا تايوضعلا نأ 1938)
 وحملا تايلمعل ةمواقم AST ىه ءالثم ةعفارلا ىلع طغضلاك «تاباجتسالا

 عم ةجيتنلا هذه قستتو .زيزعتلا تارم دايدزاب ةمواقملا هذه دادزت ثيحب

 دايدزا ob لئاقلاو SILT دئاسلا ملعتلا تايرظن مظعمل يسيئرلا ضارتنالا

 .تاباجتسالاو تاريثملا نيب ىوقأ تاطابترا ىلإ يدؤي تاززعملا ددع

 RPM ةبمك - ١
 ددع ىلإ سیلو «همجح وأ ززعملا ريثملا رادقم ىلإ زيزعتلا ةّيمك ريشت

 ةردق ديدحت يف ًاماه ًارود زيزعتلا ةّيمك بعلتو . ملعتلا ءانثأ هميوقت تارم

 يف فعضأ ةمواقملا هذه ودغت ثيحب وحملا ةمواقم ىلع ةملعتملا تاباجتسالا

 ملعت ىلع بيردتلا ةرتف ءانثأ مجحلا ةريبك تاززعم مادختسا لاح

 الإ «ملعتلا لهست مجحلا ةريبك تاززعملا نأ نم مغرلا ىلعف «تاباجتسالا
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 نكميو ,Hulse, 1958; Wagner). 1961( ًاضيأ وحملا ةعرس ىلإ يدؤت اإ
 ءزيرعتلا فاقيإ نع مجانلا طابحالل يلاعفنالا pul ةرهاظلا هذه ريسفت

 رمألا .ملعتلا ءانثأ ززعمك مدختسملا ريثما مجح دايدزاب رثألا اذه دادزي ثيحب

 نم كلذ ىدبتيو .زيزعتلا عاطقنا دعب ةباجتسالا وحم ةعرس ىلإ يدؤي يذلا

 ىلع لوصحلا اوداتعا نيذلا بالطلاف «لشفلاب بالطلا ساسحإ لالخ

 مدع) لشفلاب نورثأتي (مجحلا ةريبك تاززعم) ةعفترم ةيليصحت تالدعم
 نيذلا بالطلا نم رثكأ (زيزعتلا فاقيإ يأ  ةيلاعلا تالدعملا ىلع لوصحلا

 .(مجحلا ةطسوتم تاززعم) ةلدتعم ةيليصحت تالدعم ىلع لوصحلا اوداتعإ

 ةباحتسالاو ريثملا رياغت م

 رحملا مواقت ةمّلعتملا تاباجتسالا نأ ىلإ تاساردلا ضعب جئاتن يحوت

 ,Logan) ًارياغتو ًانيابتو ًاعونت Ast ملعتلا طورش تناك اذإ ربكأ وحن لع
 . ةباجتسالاو ريثما نم الك ةداع طورشلا هذه نمضتتو 1976(

 لاكشأب تاريثملا ميدقت دنع وحملل ةمواقم رثكأو ىوقأ ملعتلا نوكي

 ةملكب قطنلا ةباجتسا ملعتي يذلا لفطلاف .ةددعتمو ةعونتم ناولأو موجحو
 هل مدق اذإ وحملل ةمواقم AST هتباجتسا ودغت ءام باتك ةيؤر ىدل «باتك» ٠

 اذه مدق اذإ LE «ةنيابتم عاضوأو موجحو ناولأو لاكشأب (باتكلإ يأ) ريثما

 نوكتسف «دحاو عضوو ءدحاو نولو «دحاو مجحو «دحاو لكشب ريثما

 . عيرس وحن ىلع وحملل ةضرع هتباجتسا

 اذإف ءًاضيأ ةباجتسالا رياغت ىلع قدصي cell رياغت ىلع قدصي امو
 تاوصأب «باتك» ةملك ظفلي نأك «ةعونتم قرطب ةباجتسالا ءادأ لفطلا ملعت .

 ودغتسف «ةنيابتم تاقايس يفو dake لاكشأب اهبتكي وأ «ةنيابتم وأ ةفلتخت '
 وحملل ةمواقم AST (اهقطن وأ «باتك» ةملك ةباتك) ةباجتسالا هذه

 . ةليوط ةرتفل اهب لفطلا ظفتحيسو

 زيزعتلا رياغن - ؛
 مأ ءاهئادأب ةيوضعلا موقت ةحيحص ةباجتسا لك ززعن نأ بجي له

 - «رمتسملا زيزعتلا رود ام يأ ؟طقف تاباجتسالا ضعب زيزعت ىلع رصتقن
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 يأ - « يئزحا ppl - اهعيمج ةحيحصلا تاباجتسالا زیرعت

 تاب اباجتسألا ةردق id J - Vi ضعبلا نود تاباجتسالا

 نمض اهمّلعت متي يتلا تاباجتسالا نأ ىلإ ةديدع تاسارد جئاتن ريشت
 ةملعتملا تاباجتسالا نم AST وحملا ةمواقم ىلع ةرداق «يئزجلا زيزعتلا طورش

 دمتعت ىرخأ قرط ىلإ ءوجللا نكميو اذه .رمتسلا . زيزعتلا طورش ءوض يف
 تاباجتسالل ةززعملا تاباجتسالا ةبسن وأ «نمزلا ريغتمك «تاريغتملا ضعب
 ىلإ ثحابلا اجلي دقف .تاززعملا ميدقت يف نيابتلا وأ رياغتلا ثادحال «ةيلكلا
 «ةريغتم وأ ةتباث «ةنيعم ةينمز تارتف بسح تاباجتسالا ضعب زيزعت
 نأ ىلإ تاساردلا جئاتن تراشأو .ًاضيأ ريغتم وأ تباث ءادأ لدعم بسح
 ve كأ لدعملا زيزعتلا طورش ءوض ف اهملعت متي يتلا تاباجتسالا

 نأو «ينمزلا زيزعتلا طورش ءوض يف اهملعت متي gil تاباجتسالا نم وحملل
 وحملل ةمواقم ىلإ يدؤت Dine» مأ تناك ةّينمز ءاوس «ةريغتملا زيزعتلا طورش

 لوادج ثحب ىدل طورشلا هذه نع ثيدحلا لوانتتسو اذه . لضفأ وحن ىلع

 . مداقلا لصفلا يف زيزعتلا

 ضعب زيزعت
 ' ىلع ةملعتملا

7 

 | ناسنإلا ملعتلاو وحملا

 كولسلا يف ًايبسن ةتباث تاريغت ثادحإ ىلإ ًاساسأ فديه ملعتلا ناك امل
 ةعبرألا لماوعلا ىلع فوقولا نإف «نايسنلاو وحملا ةمواقم ىلع ةرداق يأ

 وأ تاباجتسا نم ۾ هوملعت مب طظافتحالا لع نيملعتملا ةردق يف رٿ و ؤت يلا ةقباسلا

 بوقت SE يف ديفت يلا حئاصنلا ضعب صالختسا نم ان اننكمي «كولس

 1 9 فو cob وأ وحملا ةمواقم ىلع ةردق AST اهلعجو «ةملعتلا تاباجتسالا
 : حئاصنلا هذه مهأ يلي

 ءادأ ىلع بالطلا عيجشتف «ملعتلا يف ةيساسأ ةيجيتارتسا زيزعتلا رابتعا ١

 وأ ءهب مايقلا Gal ءادألا اذه ناسحتساو ءاهيف بوغرملا تاباجتسالا

 هوملعت Ke ظافتحالاو ديحلا ملعتلا نم بالطلا ءالؤه نكمي .هحيحصت

 . ةليوط تارتفل
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 | ىلإ ملعملا رطضا اذإو .ةلدتعملا وأ ةبسانملا موجحلا ثاذ تاززعملا ميدقت  ؟

 هذه لثم ميدقت نسحتسيسف «ةريبك ميق تاذ تاباثإ وأ COL ميدقت 0

 باستكا لهسي كلذ OF .طقف ملعتلا ةيادب يف تاباثإلاو تافاكملا

 اذل ءةليوط ةدمل اهب ظافتحالا نم نكمي ال هنكل .ملعتلا عوضوم تاراهملا
 هذه ناقتإ Sle يف ملعتملا pra املك تاززعملا ةميق ضيفخت بجي

 . يجيردت وحن ىلعو «تاراهملا

 «ةددعتمو ةعونتم ةيملعت تاقايس يف (تاريثملا) ملعتلا تاعوضوم ميدقت * 

 . . .عضولاو نوللاو مجحلاو لكشلا ثيح نم تاريثملا هذه اهيف نيابتت

 . خلا

 ةعونتم قرطب اهتاذ اهيف بوغرملا تاباجتسالا ءادأ ىلع نيملعتملا بيردت 4

 Tbs ىلع لفطلا بيردتك «ةنيابتم ةيريثم تاقايس ينو «ةددعتمو
 ىلع اهبتكي oly «dake موجحو لاكتشأو dike ناولأب !ait تاملكلا

 ةعومجم مادختسا ىلإ ةباجتسا لك يف جاتحي ثيحب «ةنيابتم حوطس
 .ام اعون ةنيابتم تاكرح

 نسحتسملا نمف .طقف تاراهملا ملعت ةيادب يف رمتسملا زيزعتلا مادختسا - 8

 باستكا يف ءدبلا دنع ملعتملا نع ردصت ةحيحص. ةباجتسا لك زيزعت

 باستكا لاج يف ملعتملا مدقتي امدنع يئزجلا زيزعتلا مادختساو .ام ةراهم

 ضعبلا نود ةحيحصلا تاباجتسالا ضعب زيزعت متي ثيحب «ةراهملا هذه
 وحن ىلع ةملعتملا تاباجتسالاب ظافتحالا نم هنكمي كلذ oF ءرخآلا

 . لضفأ

Discrimination and Generalization ميمعتلا و زييمتلا 

 سانلاف «ةيمهأ هصئاصخ AST نم .كولسلل ةيئاقتنالا ةعيبطلا نوكت دق

 طيحت يتلا ةعونتملا ةيعامتجالاو ةيعيبطلا رهاوظلل دحاو طمث ىلع نوبيجتسي ال
conةعيبطلا هذه لعلو . ةفلتخملا رهاوظلل فلتخم وحن ىلع نوبيجتسي لب  

 ةكرحلا مئاد Whe بسانت تاباجتسا جاتنإ نم ناسنإلا نكمت يتلا يه ةيئاقتنالا
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 ريشتو .ةايحلا عم لضفألا فيكتلاو ءاقبلا طورش هل رفاوتت ثيحب «ريغتلاو
 تامولعملاو ةفرعملا ضعب كلتمي ناسنإلا نأ ىلإ .ًاضيأ ةيئاقتنالا كولسلا ةعيبط
 ةطيحملا ثداوحلا وأ تاريثملاب ةقبسملا هتفرعم الولف هيف شيعي يذلا ملاعلا نع

 تاريثملا لهاجتو ءاط ةباجتسالاو تاريثملا ضعب رايتخا عاطتسا م هب

 ةفرعملا هذه لثم ىلع درفلا لوصحو .امل ةباجتسالا مدعب ىرخألا
 سفنلا ملع مامتهاب ئظحيو .يزييمتلا ملعتلا لاجم يف عقي «تامولعملاو
 .هلك ملعتلل ةيساسألا ةدعاقلا لكشي زييمتلا ملعت OF .رصاعملا يوبرتلا

Ofةقالعلا تاذ وأ «ةبسانملا تاريثملل ةباجتسالا ىلع ةيوضعلا ةردق  
 اذهب اهل ةقالع ال يتلا وأ ءةبسانملا ريغ تاريثلا لهاجتو « يميلعتلا مضولاب

 تاريثملا نيب زييمتلا ةيوضعلا ملعتت فيكف .زييمتلاب ىمسي ام وه «عضولا
 سفنلا ءاهلع ذختي ؟ةفلتخم تاريثل فلتخ وحن ىلع بيجتست ثيحب «ةعوتتمل
 هديؤيو «لوألا «نيضراعتم نيهاجتا زييمتلا ملعت ةرهاظل مهريسفت ىدل
 ملعتت ةيوضعلا Ob ديفي «ةباجتسالاو ll تايرظن باحصأو نويطابترالا
 وأ ةقلطملا صئاصخلا لوح تامولعمل اهكالتما ببسب ةيزيامتلا ةباجتسالا
 وأ رهاظم نأ يأ ,ةباجتسالا هذه ريثتسي يذلا ريثملل ةدرجملا وأ ةّيلكلا

 طبترتو «ةيوضعلل ةّيسحلا تالبقتسملا ريثست ءاهعيمج lll صئاصخ .

 ديفي ءًامومع نويفرعملا هديؤيو «يناثلا هاجتالا امأ .ثحبلا عوضوم ةباجتسالاب
ofتاذ ريثلا صئاصخ وأ رهاظم ضعب ءاقتنا ةّيلمع سكعي «زييمتلا ملعت  

 ال يتلا ىرخألا رهاظملاو صئاصخلا لهاجتو «ةباجتسالا وأ عضولاب ةقالعلا

 ةردقلا بستكت تاريثملا نأ نيريسفتلا الك نم حضتي .عضولا اذهب اهل ةقالع
 وهف .ةردقلا هذه لثم تاريثلا بستكت فيك امأ «تاباجتسالا طبض ىلع

 . ملعتلا ثحبب نيينعملا سفنلا ءاملع نيب ليوط لدج عضوم

 ريثلا تايرظن باحصأو نويطابترالا - لوألا هاجتالا وديؤم جلاعب

 تاباجتسالل تاريثملا طبض متي ثيح «ةرمتسم ةيلمعك ملعتلا  ةباجتسالاو
 تاريثملا وحن ةيمادقا تاعزن ءوشن ىلإ يدؤت ةّيمكارت ملعت ةيلمع لالخ نم
 وأ زيزعتلا ثودح مدعب ةئبنملا تاريثملا نع ةيماجحا تاعزنو «زيزعتلاب ةئبنملا
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 ةّيمادقالا  ةضقانتملا تاعزنلا هذه عومجم نإو .ةلؤملاو ةرفنملا ot atl ميدقت

 ملعتت كلذبو .هب طبترت وأ زيزعتلاب ءىبنت ةلاد نئارق جتني - ةّيماجحالاو
 . ةيزيامتلا ةباجتسالا ءادأ ىلع ةرداق ودغتو تاريثملا نيب زييمتلا ةيوضعلا

Ulزييمتلا ملعتل مهريسفت يف نوبهذيف  نويفرعملا يناثلا هاجتالا وديؤم  

 ليكشت نم ةّيوضعلا نكمت «ةيفرعم تاكاردا وأ ىنب» دوجو ضضارتفا ىلإ

 روهظ يف تاضارتفالا هذه سكعنتو .ةباجتسالا ءادأ لبق ةنيعم «تاضارتفاو

 دحأ لوخد راتخت نأ ةّيوضعلا ىلع ناك اذإف .ةقستم Dae ةّيباجتسا تاعزن

 اذه سكعنيو «لوخدلا لبق ام Wye ضرتفتس ماعطلا ىلع لوصحلل نيرم

 He نميألا لهاجتو رسيألا رمملا لوخد ىلإ ةّيجبنملا اهتعزن يف ضارتفالا
 ءضارتفالا قدص اذإف .لوخدلل ىرخأ ةيجيتارتسا af مادختسا لبق كلذو

 رمملا لوخدل ةيجبنملا ةعزنلا دادزتسف  زيزعتلا  ماعطلا ىلع ةيوضعلا تلصحو

 زييمتلا ةيوضعلا ملعتت كلذبو ءرخآلا رمملا لوخدل ةعزنلا ضفخنتو ءرسيألا
 .نيرمملا نيب

 ملعت ىدل تايضرفلل تايوضعلا مادختسا ىلع ريسفتلا اذه دكؤي

 طبض متيو .بسانملا ريثملا ىلع ةلادلا نئارقلا باستكا ىلع سيلو «زييمتلا

 ةّيجهملا ةيباجتسالا تاعزنلا ةدش ناصقن وأ ةدايز لالخ نم ةباجتسالل ريثملا

dlعونلا اذه ضرتفي .ىرخألا نود نئارقلا ضعبل يزيامتلا زيزعتلاب  
 صئاصخلا ضعب ةيوضعلا راتخت ثيحب «يئاقتنالا هابتنالا رفاوت ريسفتلا نم

 نإ .اهيلإ تفتلت الف ىرخألا صئاصخلا ضعب لمبتو اهيلإ هبتنتو ةيريثملا
 اهنكل «زييمتلا ملعتل نايرورض ناطرش يزيامتلا زيزعتلاو يئاقتنالا هابتنالا
 يف سكحنت «تاضارتفا» دوجوب لوقلا نم دب ال ذإ «هريسفتل نييفاك اسيل

ok;ةيجهنم ةّيباجتسا » WSSةباجتسا ةيأ ءادأب مايقلا لبق ةيوضعلا  

 . ةيزيامت

Uهذه نإف «ةّيزيامتلا ةباجتسالا ةرهاظل سفنلا ءالع ريسفت ناك  

 ءةنيابتملا اهتاريسفتب يحوتو «ملعتلل ةسيئرلا ةينبلا لكشتو «ةمئاق ةرهاظلا

 ةعاجن رثكأ ودغيل ملعتلا يف اهعابتا نكمي يتلا تايجيتارتسالا نم ديدعلاب
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 هباشتلا صئاصخ نايبو . ةحضاولا ةلادلا نئارقلاب ملعتملا ديوزتف . ةيلعافو

see Vyبوغرم ا تاباجتسالا زيزعتو .تاريثملا نيب  olsلا نك  

 .زييمتلا ملعت ىلع هتردق نسحتو ‹لضفأ وحن ىلع تاباجتسالا | هذه ءادأ

 فلتخم وحن ىلع ةباجتسالا ىلع ةردقلا وه زييمتلا نأ نآلا ىتح انيأر
 يتلا تاباجتسالا جاتنإل ةيفاك ريغ ءاهدرفمب ةردقلا هذه نكل . ةفلتخم تاريثل

Atنيم ذإ هب ةطيحملا ةيئيبلا ثداوحلاو تاريثملا عم فيكتلا نم داسنإلا  
 اشا تاريخا وأ ثداوحلل ةهباشتم ةقي 8 ةباجتسالا ملعتي ن
 ا ا یل انا ui ity اش 7
 ىدل فوقولا لفطلا ملعت اذإف . ميمعتلاب ىمسي د ام وهو «هل هباشم رخآ ريثم
 نأ هيلع «ةسردم نم برقلاب نيعراش عطاقت ىدل ةدوجوملا رورملا ةراشا ةيؤر
 ريشتو .هيف ةدوجوملا عطاقتلا ناك lo ةراشإلا هذه لثل or ىدل فقي
 ةيلاعفنالا تاباجتسالاو تاهاجتالا ىلع قدصي ميمعتلا .موهفم نأ ىلإ لئالدلا
 وحن ًانيعم ًاهاجتا درفلا ذختا اذإف .ىرخألا ةيكولسلا تاباجتسالا ىلع هقدص
 ةهباشملا تاعومجملاو دارفألا ىلع هاجتالا اذه ممعيسف .ام ةعومجم وأ درف
 ,Huston) 1976( ًايبلس مأ ًايباجيا هذختا يذلا هاجتالا ناك ءاوس

 ةرهاظ ثودح UE نم اودكأ ةّييرجت تاساردب نيثحابلا ضعب ماق
 تاباجتسالا ميمعت ةيناكما نع تاساردلا هذه gals ترفسأ ثيح ميمعتلا

 مت يتلا ريغ ىرخأ تاريثم ىلع «ةنيعم تاريثم روضحب اهملعت مت يتلا
 تاساردلا هذه جئاتن يحوتو . ,Guttman and Kalish)_ 1956( اهيلع بيردتلا

 .لوألا .قيثو وحن ىلع ملعتلاب ناطبتريو «ميمعتلا ةيلمع لوح نيماه نيرمأب
 ىدل ةمدختسملا ةّيلصألا oll ىلع ًاروصقم سيل ملعتلا رثأ نأ ىلإ ريشيو
 ريشتست ىرخأ تاريثم ىلإ رثألا اذه لقتني لب «ام ةباجتسا ءادأ ىلع بيردتلا
 ةراثتسا ىلع ىرخألا تاريثملا ةردق نأ وهو «يناثلاو ءاهتاذ ةباجتسالا كلت
 باستكا مت يذلا ريثلا صئاصخ نيب هبشلا دايدزاب دادزت ءةممعملا ةباجتسالا
 ةباجتسالا هذه هيلع ممعت يذلا رخآلا ريثلا صئاصخو «هدوجوب ةباجتسالا
 ينعي اذهو ,Hulse et al) 1975( باستكالا ةرتف ءانثأ ًادوجوم نكي مو
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 ٠ نيديدج

 ملعت ليهست يف ميمعتلا ةرهاظ نم ةدافتسالا نيملعملل نكميو اذه

 نکی ثيحب ,Marholin and Steinman)» 1977( مهكولس طبضو مہالط

 يف بالطلا اهسرامي يتلا يميداكألا ءادألاب ةقالعلا تاذ تاباجتسالا مي

 colby ءءاخصالاک ام we بجاو يف كامهنالا ءانثأ فصلا ةفرغ

aبلطتت يتلا  Lele els8 نوبيجتسي ب يلا اذ ةقيرطلاب  

 تاريثم ا نيب هبشلا هجوأل ملعملا نايب نإو . Lestst ٌءادأ بلطتت يلا عاضوألل

 وحن ىلع ميمعتلا نم مهكميو مهملعت لهسي «بالطلل ةيباشتم ريغ ودبت يتلا

 تلا ءىدابملا وأ CLL اهتانوكم تاريثملا نيب هباشتلا لوانتي دقف «لضفأ

 دق رومأ يهو ءام ةراهم ءادأ ىدل اهعابتا بجي يتلا تاءارجالا وأ ءاهمكحت

 اهفاشتكا ىلع هتدعاسم ملعملا ىلع بجي اذل .هسفنب بلاطلا اهفشتكي ال

 .ملعتلا لقنو ميمعتلا نم نكمتيل

۳۰4 
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 هصالخ

 تاريغتلا نم اهيلع لدتست يتلا ةيلمعلا ىلإ ماعلا هموهفمب ملعتلا ريشي
 ةئيبلا عم لعافتلا وأ ةربخلا وأ بيردتلا نع ةمحانلاو .كولسلا ىلع أرطت يلا
 ريشت نيح يف .كولسلا يف رثؤي يذلا يجراخلا ثداحلا ىلإ All ريشيو

 .ددحم عجر وأ لعف ىلإ ةباجتسالا

 راركت لامتحا ةدايز ىلإ يدؤي يذلا ريثما وأ ثداحلا وه زيزعتلاو
 .ةرشابم زيزعتلاب ةقوبسملا ةباجتسالا يأ .زيزعتلا عوضوم ةباجتسالا ثودح
 «هتيوقن ىلإ ىدأو يكولس طمن ىلع هقيبطت مت اذإ !LE زيزعتلا نوكيو
 ريثم وأ ثداح lel ةجيتن يكولس طمن ةيوقت ىلإ ىدأ اذإ ءايبلس نوكيو
 تارم ددعو all ريثما رادقمو ءزيزعتلا تيقوتب زيزعتلا ةيلعاف رثأتتو .نيعم

 فك وأ فاعضإ ىلإ woe يذلا ريثملا وأ ثداحلا وه باقعلا
 ىلإ gol اذإ ًايباجيا باقعلا نوكيو .يباقع ريثم اهولتي يتلا تاباجتسالا
 اذإ ًايلس نوكيو cad بوغرم ريغ ريثم قيبطت ةجيتن يكولس طمن فاعضإ
 ةيلعاف رثأتتو .ززعم ريثم وأ ثداح ءاهنا ةجيتن يكولس طن فاعضإ ىلإ ىدأ
 باقعلا قيبطت نيب ةلصافلا ةينمزلا ةرتفلابو .يباقعلا ريثما ةوسقب باقعلا
 ةيرفاوت ىدميو «ةيوضعلل قباسلا يباقعلا خيراتلابو .ةبقاعملا ةباجتسالاو :

 قيبطت یدل اهتاعارم بج تاداشرالا نم ددع كانهو .ةليدبلا تاناجتسالا

 . ةيرشبلا تانئاكلا ىلع باقعلا

۴۹۹ 



 يجيردتلا لاوزلا ةيلمع ىلع ةلالدلل وحملا حلطصم مدختسي

 هذه زيزعت تارم ددعب وحملا رثأتيو .اهزيزعت مدع ةجيتن ةملعتملا تاباجتسالل
 هذه ةلودجو ءاهملعت ءانثأ ةمدختسملا تاززعملا مجحو .تاباجتسالا

 يف اهعابتا نكمي تاينقتلا نم ددع كانهو .اهميدقت تايجيتارتسا وأ تاززعملا

 .نايسنلا وأ وحملا ةمواقم ىلع ةردقلا ةدايزل يرشبلا ملعتلا

 تاذ ةيسانملا تاريثملل ةباجتسالا ىلع ةيوضعلا ةردق ىلإ زييمتلا ريشي

 اذه اهل ةقالع ال يتلا ةبسانملا ريغ تاريثملا لهاجتو .يميلعتلا عضولاب ةقالعلا

 تاريثل نيابتم وحن ىلع ةباجتسالا ىلع ةردقلا وه زييمتلا نأ يأ ءعضولا

 تاريثمل هباشتم وحن ىلع ةباجتسالا ىلع ةردقلا ىلإ ميمعتلا ريشيو . ةنيابتم

aleروضحب اهملعت مت ةباجتسا قيبطت ىلع ةردقلا وه ميمعتلا نأ يأ  

 ناتلخادتم ناتيلمع ميمعتلاو زييمتلا نإ .هب هيبش رخآ ريثم ىلع نيعم ريثم

 .بيردتلا لاقتناو ميهافملا ملعتو كولسلا طبض ىلإ نايدؤتو ناتطبارتمو
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 . يطابترالا ملعتلا -

 .ةيسيئرلا ملعتلا نيناوق -

 .ةيوناثلا ملعتلا نيناوق -

 . ملعتلا نيناوق تالليدعت -

 .يطابترالا ملعتلل ةيوبرتلا تاقيبطتلا -

 AN ملعتلا - 0

 BIW ملعتلا يف زيزعتلا ةيلآ - .
 . ةيعفادلا

 . باقعلا .

 GAY pla ةيوبرتلا تاقيبطتلا -

 . (يكيسالكلا طارشإلا) yore ملعتلا -

 . يبيرجتلا ميمصتلا -

 .يبلسلا طارشإلاو يباجيالا طارشإلا
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 يكيسالكلا طارشالا يف ةرثؤملا لماوعلا -

 (يئارجالا طارشإلا) يئارجإلا ملعتلا
 . يبيرجتلا ميمص -

 . يئارجإلا طارشإلا ع اونأ -

 .زيزعتلا لوادج

 .يطارشإلا ملعتلا تاقيبطت
 . ميلعتلاو يطارشإلا ملعتلا -

 . يكولسلا جالعلاو يطارشإلا ملعتلا -
 ةظحالملاب ملعتلا

 . ةظحالملاب ملعتلا راثآ -

 . ةظحالملاب ملعتلاو ميلعتلا -
 ee وذ ملعتلا .

 . ىنعملا ةعيبط -

 . gal يذ ملعتلا عاونأ -

 . ىنعملا يذ ملعتلل يوبرتلا قيبطتلا -

rin 



 ,ملعتلا ةيجولوكيس ريسفتل ةداج تالواحمب سفنلا ءاملع نم ديدعلا ماقا
 ريغو ةيبيرجتلا ثوحبلا اهنع ترفسأ يتلا جئاتنلاو تانايبلا ىلإ ادانتسا .

 ناك «,ةعونتملا تايرظنلا نم ددع نع تاللواحملا هذه :تضخمتو «ةيبيرجتلا
 يرظنلا نييوتسملا ىلع !pels يوبرتلا سفنلا ملع يف ماه رثأ اهضعبل
 بيكرت ىلإ فدبت «ةمظنم ةّيجبنم تالواحم تايرظنلا هذه ربتعتو « يقيبطتلاو
 رّسفي «ىنعم يذ يرظن راطإ يف «ملعتلا رهاوظ تلوانت يتلا ةّيبيرجتلا جئاتنلا
 . كولسلل ةعونتملا بناوحلا ريسفت لهسي وأ

 ملعتلا ةعيبط ريسفت تلواح يتلا تايرظنلا عونت نم مغرلا ىلعو
 هذه OY . gle وأ قلطم وحن ىلع هلوبق نكمي ال اهنم UP نأ الإ ءاهددعتو

 هيف رفاوتت .عنقمو لماش يرظن راطا ميدقت نع ةرصاق تلاز ام تايرظنلا
 نم ةعومجم الإ تسيل ملعتلا تايرظنف .ةفاك كولسلا بناوج ريسفت ةيناكما

 اذمل .ةيوبرتلا تالكشملا ثحب ندل يف ربتعم وحن ىلع همادختسا نكمي
 جذومنلاب ينعنو .(تايرظن» حلطصم نع ًاضوع («جذامت» حلطصم مدختتسلا
 ةعيبط مهف نم LSE راطإب اندوزت يتلا ةهجوملا ءىدابملا نم ةعومجم
 ةنهارلا SIL ءوض يفو . ةعونتملا ةيكولسلا LEY ريسفتو ملعتلا ةيجولوكيس
 ظافتحالا نسحتسملا نم ءةفلتخملا ملعتلا G3 بوشي يذلا نيقيلا مدع نم
 صضعبب هب اندوزت يذلا دحلا ىلإ جذامنلا هذه مادختساو ءحوتفم ركفت
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 ,Hulse et al) فصلا ةفرغ يف هتاقيبطتو ملعتلا ةعيبط لوح تاراصبتسالا

 ش _ 1975(

 نم نكمتلا ةيلمع نع مهفلا وأ راصبتسالا نم عونلا اذه فلتخي

 ملعتلا جذامن اهيلع يوطنت gil ةماعلا ءىدابملاف .ةددحملا تاءارجإلاو دعاوقلا

 قيثو.وحن ىلع لصتت لب .ةددحم عاضوأ ىلعو ددم لكشب قيبطتلل ةلباق ريغ

wieثداوحلا نم عساو  LUV,يف ةوق بناج لكشي اذه لعلو ءةيكولسلا  

 ةلباقلاو «ةددحملا ةيليصفتلا تاءا رجإلاو دعاوقلا ةفرعم OY ,ةّيملعتلا جذامنلا

 «ةديدج تالكشمل لولح داجيا يف اريثك مهاست ال ءةددحم عاضوأ ىلع قيبطتلل

 . يف اه وانتتس يتلا ملعتلا جذامت OB اذل .اهب ةصاخلا ةددحملا دعاوقلا فرعت ال

 ىلع اهمادختسا رصتقي ةيليصفت تاميلعتو دعاوقب اندوزت نل .لصفلا اذه

 ةيمومع رثكألا ءىدابلا ضعبب اندوزتس لب be» ةصاخ CYL وأ عاضوأ

 . لمشأو عسوأ وحن ىلع اهنم ةدافإلا نكمي يتلاو ءالومشو

 ثالثلا طاقنلا ىلإ هابتنالا ردجي «ةفلتخملا ملعتلا جذامن يف ثحبلا ىدلو

 : ةيلاتلا

 «يرورض وحن ىلع ةدحاو تاحلطصم وأ ةغل ملعتلا SU مدختست ال- ١
 ةرهاظ نع جذامنلا ثدحتت دقف ء.ةدحاو ةيملعت lb ىلع ةلالدلل

 يذلا ضومغلا نم رذحلا بجي اذل .ةفلتخم تاحلطصمو تاغلب ةدحاو

 هذه ملعت بجي امك .ةددعتمل تاحلطصملا مادختسا هضرفي دق
 , .بسانم وحن ىلع اهمادختساو تاحلطصملا

 ملعتلا رهاوظ نم ريثكلا ريسفت GU اهنيب اميف جذامنلا قفتت ال۲

 DY عضاوم نم اعويش AST فالخلا عضاوم نوكت دقو .هتاعوضومو

 ىلع ىرت .ةباجتسالاو ريثملا جذامنف .ةيعقاولا لئاسملا ضعبل .ةبسنلاب ىتح
 تاميلعتلاو ةيملعتلا ةداملاك  ةيئيبلا تاريثملا ميظنت نأ «لاثملا ليبس

 لفطلا نكمي .ةنيعم ةقيرط وأ بسانم لكشب -زيزعتلا وأ ةباثإلا قرطو
 امأ .ةبسانم ةقباسلا ةّيملعتلا ةليصح تناك اذإ ءام ةّيملعت ةمهم ءادأ نم

 - ةمهملا هذه ءادأ ىلع ارداق نوكي نل لفطلا نأ ىرتف «ةّيفرعملا جذامنلا

 .ومنلا نم انيعم ىوتسم لفطلا غلب اذإ الإ  هيلإ راشملا ميظنتلا مغر
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 لج اهيلوتو تاعوضوملا yar ىلع ةيملعتلا جذامنلا var دكؤت ۳

 . تاعوضوملا هذه لثم spl جذامن لهاجتت وأ لمبت نح ف .اهمامتها

 جذامنلا am امهيلع دكؤي ««ةيلقعلا ةينبلا» وأ (ةيعفادلاو موهقمف

 ءاول تحت يوطنت يلا ىرخألا ملعتلا colt van |هلمبتو 6 ةيفرعملا

 . ,Rohwer et al) 1974( ةباجتسالاو ريثما جذامن

 تكرت يتلا ةيملعتلا جذامنلا مهأ ضعب ب لصفلا اذه يف لوانتنسو اذه
ifملعتلا ناديم 3 ًاريبك » ae Los pyنكمي يلا ةحضاولا ءىدابملا  

 ديدعلا ةهجاوم ىدل اندعاستو ,.يفصلا كولسلل ةفلتخملا طامنألا ىلع اهقيبطت .
 جذومنو « يطابترالا ملعتلا cot : : يه جذامنلا هذهو . ةيوبرتلا تاللكشملا نم 1

wcينارتقالا » costsيباجتسالا ملعتلا  » cotsجذومنو « يئارجإلا ملعتلا  

 . ىنعملا يذ ملعتلا جدومنو ,ديلقتلاو ةظحاالملاب ملعتلا 0

Connectionism Za SM وأ ىطابترالا ملعتلا 

 ملعتلا ريسفت ريسفت اولواح نيذلا سفنلا elle لئاوأ نم كيدناروت ناك
 Asi نأ ىريو .تاباجتسالاو تاريثملا نيب طبرت وأ لصت تاطابترا ثودحب

 ةلواحملاب ملعتلا وه «ءاوس دح ىلع ناويخلاو ناسنإلا دنع ًازيمت ملعتلا لاكشأ
Gad,طبرلاو رايتخالاب ملعتلا وأ . |Sره وعدي  Learning by selecting 

«and connecting —ًاعضو ملعتملا هجاوي امدنع ملعتلا نم عونلا اذه ٍحضتيو  
 .ام فده ىلإ لوصولل هيلع بلغتلا وأ هلح بجي الکشم

 اذه ةحضوملاو «كيدناروت اهارجأ يلا ةيجدومنلا براجتلا ىدحإو ۰
 صفق وأ قودنص يف ًاعئاج أطق اهيف عضي يتلا ةبرجتلا يه < ءملعتلا

 وأ رز طغض وأ «لبح دشك cee ةباجتساب هحتف نكي ««لكشما
 صفقلا جراخ عفدنيو «نجسلا نم طقلا صلختي ثيحب « خلا . . .ةطاقس
 .كمسلا وأ محللا نم ةعطق هاجتاب

 اذهل كيادنروت ليلحت بسح .«لكشملا قودنصلل يلخادلا طيحملا ربتعي
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 : ملعتلا نينا وق

 ةرشابم تاطابتراب هريسفت لواح لب «ملعتلا فصوب كيادنروت 05 م 1
 . ةيوناثو ةسيئر نيناوق اهفعض وأ اهتوق يف مكحتي .تاباجتسالاو تاريثملا نيب
 ىنعملاب نيناوق تسيل «نيناوق هذه نأ ىلإ ءددصلا اذه يف هابتنالا بجيو

 كيادنروت براجت تدبأ ةيريسفت نيناوق يه لب AAS odd ىملعلا .

 . ملعتلا ةيجولوكيس رسفي نأ اهلالخ نم لواحو ءاهقدص

 :ةيسيئرلا ملعتلا نيناوق أ ٠

Law of effect رثألا نوناق ١ 
 يريثملا عضولا نيب تاطابترالا نأ يجذومنلا يبيرجتلا عضولا يف انيأر

 دوجولا)  Jolباب حتف) ةحيحصلا تاباجتسالاو (لكشملا قودنصلا

 لحلا ىلإ لوصولا يف قرغتسملا نمزلا ليلدب ًايجيردت ىوقتت (قودنصلا
 انيأرو .ةلواحم لك يف حيحصلا  Latماعطلاب ةعوبتم ةحيحصلا ةباجتسالا نأ

 هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو . صققلا نم ررحت يذلا ناويحلا عوج عبشي يذلا

 ٠ وأ تاطابترالا هذه ةيوقت نع ةلوؤسملا لماوعلا ام :وه لاجملا اذه يف

 . ؟هرييغت ىلإ يدؤتو كولسلا يف مكحتت يتلا طورشلا ام يأ ؟اهفاعضا '

 «ماعطلا لوانت نع مجانلا عابشإلا وأ اضرلا رثأ نأ كيادنروت ىري
Gillyةيوقت نع لوؤسملا وه «ةرشابم صفقلا باب حتف ةباجتسا ولتي  

 لوؤسملا وهف ALS تاباجتسالا ولتي يذلا يضرملا ريغ رثألا امأ .طابترالا
 لوؤسملا وه تاباجتسالا ولتي يذلا قحاللا رثألا ربتعي اذل ءهفاعضإ نع ٠
 يلاتلا وحنلا ىلع رثألا نوناق غاص دقو kel وأ تاطابترالا ةيوقت نع .

 تناك اذإ .ةنّيعم تاباجتساو ءةنيعم ةيريثم عاضوأ نيب تاطابترالا ىوقتت»
 فعضتو «عابشالا وأ اضرلا وأ رورسلا نم ةلاحب ةعوبتم تاباجتسالا هذه ٠

 و وأ 0 وأ قيضلا نم ةلاحب ةعوبتم تناك اذإ تاطابترالا هذه ٠

 نأ ديب .اهفاعضإ وأ ةنيعم تاباجتساو ةنيعم تاريثم نيب تاطابترالا ةيوقت
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 ob ةساردلا بسانت ال «ةيتاذ» ةلاح ىلإ ريشت «جاعزنالا» وأ ءاضرلا» ةلاح
 لواح كلذل .يئارجا وحن ىلع «ةلاحلا» هذه ديدحت نم دبال ذإ .كولسلل

 OL لوقيف «جاعزنإلاو اضرلا SE ةيئارجا تافيرعت ميدقت كيادنروت

 .تاباجتسا ءادأب ناويحلا هيف موقي ال يذلا عضولا ىلإ ريشت اضرلا ةلاح»

 ,اهراركتو ةباجتسالا ىلع هيف ظفاحي كولسب موقي «سكعلا ىلع لب .ةّيبنجت
 ىلع لمعلاب ناويحلا هيف موقي ال يذلا عضولا ىلإ ريشتف جاعزنالا de امأ

 ءابنا ىلع لمعت تاباجتساب موقي «سكعلا ىلع لب «تاباجتسالاب ظافتحالا
 . «هفاقيإ وأ عضولا اذه

 نأ اننكمي ءةيمومع AT تارابع يف رئألا نوناق ةغايص انلواح اذإو
 نيب ءباثملا حجانلا كولسلا ملعت ىلإ عفدي حاجنلا وأ باوثلا ob «لوقن
 ردبيو .بقاعملا وأ لشافلا كولسلا راركت ىلإ ةعزنلا باقعلا وأ لشفلا للقي

 هب ءاج ام نأ ديب .يداعلا ناسنإلا هكردي يذلا عونلا نم تاظحالملا هذه نأ

 رييغت يف تاباجتسالا جئاتنل يلآلاو رشابملا رثألا ىلع هحاحلإ وه ,كيادنروت

 كلذب قبسو «رعاشملا وأ راكفألا طسوت ىلإ ةجاحلا نود .هليدعت وأ كولسلا
 . يطارشإلا ملعتلاو زيزعتلا تايرظن باحصأ

 نيب ةقالعلا ةلأسم يف سفنلا ءالعو نيبرملا مامتها رثألا نوناق راثأ

 رييغت يف باقعلاو باوثلا ةيمهأ لوح ليوط لدج رادو ءملعتلاو ةّيعفادلا

 ءرمألا ءىداب يف كيادنروت دقتعا دقل .يسردملا ملعتلا يف امهرودو كولسلا

 وأ تاطابترالا ةيوقت ىلع |(هتردق ثيح نم ًايواستم ًارثأ باقعلاو باوثلل نأ
 نم هل نيبت ole ةدعل ةجيتن دعب ايف يأرلا اذه لّدع هنأ ريغ ءاهفاعضإ
 يف امهريثأت ثيح نم نيداضتم وأ نييواستم اسيل باقعلاو باوثلا نأ ءاهالخ
 يدؤي نيح ىفف .باقعلا رثأ نم ةيلاعف at باوثلا رثأ لب «تاطابترالا

 لب «ةرورضلاب هفاعضا ىلإ يدؤي ال باقعلا oF ءطابترالا ةيوقت ىلإ باوثلا
ohضعبب مايقلا ىلإ ناويحلا عفدي ثيحب ءرشابم ريغ وحن ىلع هيف  

 راركت لامتحا نم للقي امم ءةرفنم وأ ةجعزم تاريثم روضح يف تاباجتسالا

 .اهملعت مت يتلا ةّيلصألا تاطابترالا
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Law of Readiness دادعتسالا نوناق - ؟ 

 ةّيبصعلا تادحولا حلطصم ًامدختسم نوناقلا اذه كيادنروت عضو
 نم ملعتملا عزني يتلا طورشلا ديدحت وأ مسول Conduction Units ةيليصوتلا

 همدقي يذلا يبصعلا ريسفتلا Oly .جاعزنالا وأ اضرلاب روعشلا ىلإ اهلالخ
 تاعزن تادحولا هذه انربتعا اذإف «ىلمأت ريسفت نم رثكأ سيل «كيادنروت
 :ةيلاتلا ثالثلا صئاصخلاب دادعتسالا نوناق ديدحت نكمي «لمعلل

 ءام كولس ءادأل يأ .ليصوتلل ةدعتسم «ليصوتلا ةدحو تناك اذإ
 .ًايضرمو ty) ءادألا اذه نوكيسف
 كلذ نود لوحي ام ثدحو «ليصوتلل ةدعتسم ليصوتلا ةدحو تناك اذإ

 .اضرلا مدع وأ جاعزنالا ثدحيسف

 cade ةهركم تناكو .ليصوتلل ةدعتسم ريغ ليصوتلا ةدحو تناك اذإ-۳

 .اضرلا مدع وأ جاعزنالا ثدحيسف

 لهؤت ةّيعفاد ةعزن ىلإ دادعتسالا نوناق نم ىلوألا ةيصاخلا ريشت
 ةعزنك «هيف بغرت ءيش ىلع لوصحلل تاباجتسالا ضعب ءادأل ةيوضعلا

 رشتو .اهنوانتو ىولحلا ناكم ىلإ لوصولل تاكرحلا نم ةلسلس ءادأل لفطلا

 كلذ متيو ءاهئادأ ىدل ىلوألا ةّيباجتسالا تاعزنلا زيزعت ىلإ ul ةّيصاخلا

 ةثلاثلا ةّيصاخلا امأ .ىولحلا عطق ىلإ لفطلا لوصو قوعي ام دجوي ال امدنع
 لفطلا رعشيس ثيح «عابشإلا وأ بعتلا راثآ ىلإ ريشتف .دادعتسالا نوناقل

 .ًاعبش وأ ًابعت ناك اذإ تاباجتسالا كلت ءادأ ىلع ههاركإ لاح يف جاعزنالاب

 اهدافم ةقيقح ىلإ دادعتسالا نوناق لالخ نم ريشي نأ كيادنروت ديري
 ىلع نافقوتت (جاعؤنالا) Furstration طابحالاو Satisfaction اضرلا يتلاح نأ

 وأ ةنّيعم ةباجتسا ءادا ليهست لاح يف ء.اهتاذ ةيوضعلل ةيدادعتسالا ةلاحلا

 كيادنروت هدصق يذلا دادعتسالا موهفم نيب انه زييمتلا Cty .اهتقاعا
 وأ ةءارقلا ملعتل دادعتسالاك .ًايلاح نوبرملا همدختسي اك دادعتسالا موهفمو
 ومن ةلحرم ىلإ ريشي ريخألا دادعتسالا موهفم نإ .خلا ...باسحلا وأ ةباتكلا
 ةنيعم تاراهم باستكا وأ ةيكولسلا LEY ضعبب مايقلل اهبحاص لهؤت ةنيعم

۳ 



 «كيادنروت دنع دادعتسالا موهفم امأ .ةبسانملا ةيريثملا فورظلا ترفاوت اذإ

 ضعب ءادأل ملعتملا لهؤي يدادعتسالا فيكتلا نم عون ىلإ ريشييف

 نع رظنلا ضخب .ىرخألا تاباجتسالا ضعب نم روفنلا وأ تاباجتسالا
 لع ملعتملا ةردق مغر تاباجتسالا ضعب قوعت دقف ءاهغلب يتلا ومنلا ةلحرم

 . ىضرلا مدع وأ جاعزنالا ةلاح ىلإ يدؤي يذلا رمألا , اهئادأ

Law of exercise بيردتلا Og. ۳ 

 وأ تاطابترالا ةيوقت يف ةسرامملاو لامعتسالا رثأ ىلإ نوناقلا اذه ريشي
 امدنع «ةباجتسالا ثودح لامتحا ةدايز cha ةيوقتلاب دوصقملاو .اهقاعضا
 ثودح ةقاعإ ينعيف .فاعضإلا UE .روهظلا ىلإ اهريثتسي يذلا عضولا دوعي
 نينوناق ىلإ بيردتلا نوناق مسقنيو .هب ةطبترلا عضولا روهظ ىدل ةباجتسالا
 : امه نييعرف
 لامعتسالاب تاطابترالا ةيوقت ىلإ ريشيو Law of use» ةسرامملا نوناق- أ

 .ةسرامملاو

 ةجيتن تاطابترالا فاعضإ ىلإ ريشيو Law of disuse» لامهالا نوناق - ب

SLAYش .ةسرامملا مدعو  

 أدبم دّيأو بيردتلا نوناقب هلامعأ نم ىلوألا ةلحرملا يف كيادنروت لبق
 كلذ دعي هفقوم ريغ هنأ ديب Learning by doing لمعلا لالخ نم ملعتلا

 ىءادألا نسحب ال هتاذ يف بيردتلا Ob لاقو ءاهب ماق براجتلا نم ددعل ةجيتن
 دوزي مل ام ءادألا نسحب ال راركتلا نأ يأ .رثألا Ogle هنارتقا بجي لب
 . ةسرامملا ءانثأ ةعجارلا ةيذغتلاو زيزعتلاب ملعتملا

 Subordinate laws ملعتلل 4 ںوناثلا نيناوقلا

 ةثالثلا نيناوقلا ىلإ ةفاضإلاب ةيونأت نيناوق ةسمخ كيادنروت حصو

 هذهو «يرشبلا ملعتلا ىلع اهقابطنا ناويحلا ملعت ىلع قبطنتو «ةسيئرلا
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Law of m iple response ةددعتملا ةباجتسالا نوناق - ١ 

 وأ ةددعتم تاباجتسا دأ ىلع ملعتملا ةردق ىلإ نوناقلا اذه ريشي

 امدنعف .حايترالاو اضر ىلإ ةيدؤملا ةحيحصلا ةباجتسالا ىلإ لوصولل ةعونتم
 لوصولا ةيغب ةعونتملا تاباجتسالا نم ددعب موقي cle ةلكشم ملعتملا هجاوي
 ةفدصلا قيرط نع ةحيحصلا ةباجتسالا روهظ ىدلو .حيحصلا لحلا ىلإ
 امو ءاهب ظافتحالاو اهملعت ةيناكما حيتي يذلا رمألا ءاهتابثإو اهزيزعت متي
 نم نكمتي نلف .ةعونتملا تاباجتسالا هذه ءادأ ىلع ًارداق ملعتملا نكي

 رتاوت تاباجتسالا AST لحلا اذه ودغي gly «حيحصلا لحلا ىلإ ءادتهالا

 .زيزعتلا وأ ةباثإلل ةجيتن كلذو

 Law of set or attitude ةموظنملا وأ هاجنالا نوناق ۲

 تاباجتسالا oF “ps تاهاجتاب ملعتلا 26 ىلإ نوناقلا اذه ريشي
 BW وأ ةئيب يف نوئشانلا دارفألا اهم زاتمي يتلا فيكتلا صئاصخب <Lij ةددحم

 هيضري ام ددحت لب «بسحف ملعتملا هلعفيس ام ددحت ال تاهاجتالا نإ . ةنيعم
 فزع عامس ىدل جعزني دق «فرتحملا OLS فزاعف al ancy وأ
 .جاعزنالا اذه لثم يداع عمتسم يدبي ال دق نيح يف «ءیدتبم صخش

 يذلا Level of aspiration حومطلا ىوتسم موهفمب نوناقلا اذه قلعتي
 اذه ريشيو «ةيصخشلا ةيرظن تاعوضوم نم اماه ًاعوضوم كيادنروت دعب أدغ
 تابجاول هئادأ ةيناكما sat يلخاد رايعمل درفلا كالتما ىلإ ًامومع ىوتسم ا
 ًاقبط colo اذه بقاعي وأ ززعيو «.ةّيعونلاو ةّيمكلا نيتهجولا نم ءةنيعم
 .هل ددحملا رايعملا وأ ىوتسملا نع هداعتبا وأ هبارتقال

Law of prepotency of element رصانعلا ةوق 05-1 

 6 ىئاقتنا وحن ىلع ةياجتسالا ىلع ملعتملا ةردق ىلإ نوناقلا اذه ريشي
 of ينعي اذهو . ملعتلا 3 ,ial ةوقو ًاعويش رثكألا رصانعلل بيجتسي ثيحب

 هتاباجتسا ءانبو لكشملا عضولا يف ةيساسألا تانك رايتخا عيطتسي ملعتملا
 ةردقلا هذه لثم نإ .ةيمهأ لقألا رصانعلا وأ تانوكملا لامهاو ءاهئوض يف
 «يليلحتلاو يراصبتسالا ملعتلاب ىمسي ام لهستو .ديرجتلاو هابتنالا بلطتت
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 يتلا هرصانع مهأ ىلع فوقولاو لكشملا عضولا ليلحتب ملعتملا موقي ثيح
 .دوشنملا لحلاب «هرصبت»

Law of response by analogy ةلثامملاب ةباحتسالا ol. ¢ 

 ءقباسلا هملعت نم ةدافتسالا ىلع ملعتملا ةردق ىلإ نوناقلا اذه ريشي
 ءاهملعت مت يتلا ةقباسلا عاضوألاب .ةديدجلا ةّيملعتلا عاضوألا ةنراقمب كلذو

 عضولل ةباجتسالا نم هنكمي يذلا رمألا ءاهنيب هبشلا هجوأ ىلع فوقولل
 تاباجتسالا رصانع نإ .قباسلا عضولل هتباجتساب هيبش وحن ىلع .ديدجلا
 امو «ةقباسلا ةّيملعتلا هتاربخ يف وأ ملعتملا ةليصح يف slo] ةرفاوتم ,ةديدجلا

 pols ميظنت وأ بيترت ةداعإ الإ «ةديدجلا عاضوألل ةباجتسالا ةلاح يف هيلع

 .لكشملا ديدجلا عضولا عم قفتت ثيحب ؛ديدج وحن ىلع ةقباسلا هتاباجتسا

 Law of associative shifting يطابترالا لاقتنالا نوناق  ه

 روضح يف اهملعت مت ةباجتسا ةيأ طابترا ةيناكمإ ىلإ نوناقلا اذه ريشي

 نم نكمت اذإ ملعتملا هكردي el ثداح وأ ريثم يأ ىلإ cle ريثم وأ ثداح

 يذلا يريثملا عضولا ىلع أرطت يتلا تاريغتلا مغر ةباجتسالا هذهب ظافتحالا

 يذلا ةيطرشلا تاباجتسالا موهفم نم نوناقلا اذه برتقيو .هب تطبترا

 موهفم نأ دقتعي كيادنروت نأ ديب «لصفلا اذه نم قحال ناكم يف هلوانتن

 يتلا ةيطرشلا ةباجتسالا موهفم نم الومشو ةيمومع رثكأ يطابترالا لاقتنالا
 . يطابترالا لاقتنالا نوناق تالاح نم ةصاخ ةلاح لكشت

 : ملعتلا نيئاوق تاليدعت

 يتلا ءارآلا نع عجارتي ناكف .حضاو يملع جبتمب كيادنروت زيمت

 ليدعتب ماق فيك انيأر دقو ءاهتحص وأ اهقدص براجتلا يفنت امدنع اهحرطي

 رثكأ هربتعاو ملعتلا يف زيزعتلا وأ باوثلا رود ىلع دكأ ثيحب «رثألا نوناق
 ديفم ريغ راركتلا ربتعاو .بيردتلا نوناقل هضقن انيأر اك .باقعلا نم ةعاجن

 وأ نيناوق ةعبرأ كيادنروت فاضأ دقو اذه .ةباثإلاو زيزعتلا رثأب نرتقي مل نإ
 تاطابترا ىلإ يدؤت ىتلا طورشلا ديدحت ىلإ هنم ًايعس .ىرخأ ةيوناث ءىدابم

pail1 : يه ءىدابملا هذهو »  
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Belongingness ءاتنالا ١ 

 نيريثم وأ نيتركف وأ نيتدحو نيب طابترالا ةلوهس ىلإ أدبملا اذه ريشي
 ملعتملا ىلع لهسلا نمف .نيعم دحاو عضو ىلإ نايمتني اأ ملعتملا كردأ اذإ

 بيجتسي نأ  Obءايروس ةمصاع قشمدو «ندرألا ةمصاع نامع  OYتانوكم

 طورش ناققحت نيتباجتسالا نيتاه  cel SVءندرألا ىلإ نامع ءاهتنا يأ

 قشمد وأ ءايروس ةمصاع نامع نأب ةباجتسالا امأ .ايروس ىلإ قشمدو

 - .طايترالا يف ةبوعص هجاوتسف «ندرألا ةمصاع  OYطرش ققحت ال اهتادحو

  +lتادحولا نم ريثكلا كانهو .هزيزعتو هملعت مت يذلا عضولا ىلإ

 ةينطولاو «رامعتسالاو ناودعلا نيب طبارتلاك ءاهنيب اميف ةطبارتملاو ةيمتنملا
 . خلا . . .ةاواسملاو لدعلاو «ررحتلاو

Polarity ةيبطقلا . ¥ 

 ءهيف تلكشت يذلا هاجتالا يف لمعت تاطابترالا نأ ىلإ أدبملا اذه ريشي
 دقف VV - "#8 نأ لفطلا ملعت اذإف «سكاعملا هاجتالا نم لهسأ وحن ىلع ٠

Wyنع ةباجالا يف  or xVةفدارملا ةيبرعلا ةملكلا قطن ملعت اذإو  
 ةيزيلكنالا ةملكلا قطن يأ «سكعلا Ue يف ةبوعص دجي دقف . . ةيزيلكنالل
 .خلا . . .ةيبرعلا دعب

Identifiability فرعتلا  * 

 «ةنيعم ةباجتساب .نيعم يريثم عضو طابترا ةلوهس ىلإ أدبملا اذه ريشي
 هتاربخب هرورم ةجيتن هزييمت وأ عضولا اذه ىلع فرعتلا نم ملعتملا نكمت اذإ
 ةجييتن عضولا اذهل ةنوكملا رصانعلا كاردا ىلع ارداق درفلا ناك الكف . ةقباسلا

 Stimulus زييمت ىلإ ريشي Way cd هتاباجتسا طابترا لهس ءاهیلع هفرعت
Discriminationقباسلا لصفلا يف هانلوانت يذلا  . 

 Availability ةيرفاوتلا

 ةدعتسملاو ةرفاوتملا تاباجتسالا ءاعدتسا ةلوهس ىلإ Fadl اذه ريشي

 ليكشت ءدب يف اهتراثأ يتلا تاريثملاب اهطابترا ةوق ببسب كلذو ءلمعلل
 ىدل ةّيواعت تاباجتسا ءاعدتسا هيلع لهسي .نواعتملا درفلاف . تاطابترالا
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 ترفاوت اذإ ةيظفللا تاباجتسالا ءاعدتسا لهسي اک «بسانملا عضولا رفاوت

 ملعتم ا ديوزت ىلع ءريبك دح ىلإ يظفللا ملعتلا دمتعيو .اهيلع ةلادلا نئارقلا

 وأ تارابع وأ راكفأ وأ قئاقح نم هملعت مت ام ءاعدتسا لهست يتلا نئارقلاب

 . ظافلأ

 : يطابترالا ملعتلل ةيوبرتلا تاقيبطتلا

olsةيجولوكيسب كيادنروت مامتها  coleلماوعلا لع فرعتلاو  

 قيبطتلاب همامتها نم رثكأ «ملعتلا ىلع درفلا ةردق يف رثؤت يتلا تاريغتملاو

 نسم نيملعملا رذح دقو .ةفلتخملا ةيملعتلا عاضوألا ىلع هنيناوقل ىلكشلا

 .يفصلا ملعتلا يف هنيناوق قيبطت اهريثي نأ نكمي يتلا تالاكشالا ضعب

 ٠ يهو

 تاطابترالاو ءاهتيوقتو اهليكشت 3 بوغرملا تاطابترالا نيب طلخلا ةلوهس - ١

 ee صالخلا وأ اهفاعضإ بجي يتلاو اهيف بوغرملا ريغ
 ىلع ةلادلا تالاحلاو اضرلا ىلع ةلادلا تالاحلا نيب طلخلا ةلوهس - ۲

 .ةيباشتملا ةّيملعتلا عاضوألا ىلع جاعزنالاو اضرلا يتلاح قيبطت ةلوهس - ٣

 ملعتملاو ملعملا ىلع بجي هنأ كيادنروت ىري «تاريذحتلا هذه ءوض يف

 ميظنت نكي ثيحب cdl ءادألا صئاصخ اددحيو افرعي نأ ءاوس دح ىلع

 ءاطخألا صيخشت بجي اك «مئالم وحن ىلع ةسرامملا وأ بيردتلا ةيلمع

 مدع ةلاح يف «بيردتلا يدؤي دقف ءاهراركت نود ةلوليحلل اهحيحصتو

 ةيوقت نع اضوع ةئطاخلا تاطابترالا هيوقت ىلإ هملعتو هميلعت متي ام حوضو
 تاطابترالا فعض ةيناكما ىلإ كلذك هابتنالا بجيو .ةحيحصلا تاطابترالا

 ةسرامملا ةرورضب يحوي يذلا رمألا ءاهلامعتسا مدع ةجيتن ةحيحصصلا

 .نايسنلا وأ SLAY مواقت ةيوق تاطابترا مايق نم نكمت ةرتفل ةحيحصلا

 لاجملاب ةصاخلا تاراهملا نم ريثكلا ميلعت بعصي هنأ «كيادنروت ىريو

 جاعزنالاو اضرلا يتلاح ديدحت بجي كلذل .طقف ةيظفل تارابعب «يلاعفنالا

 .نيتلاح ا نيتاه ىلع لدتو ملعتملا اهب موقي ةيكولس تاءارجإب
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 ىلع دادعتسالاو رثألا نوناق لالخ نم كيادنروت دكأ دقو ءاذه |

 لهس وحن ىلع اهجاتنتسا نكي ال يتلاو «ملعتلا يف اهرثأو ةيعفادلا بناوجلا
 لهست يتلا تاداشرإلا ضعبب نيملعملا دوز كلذل «نينوناقلا نيذه لالخ نم

 هذهو «ءاوس دح ىلع مهبالطلو محل ةبسنلاب ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةّيلمعلا
 : يه تاداشرإلا

 .اهقيقحت يف بوغرملا ةيسردملا تاطاشنلاب مامتهالا ١
 ةيذغتلاو باوثلاب مهديوزتب كلذو «بالطلا ءادأ نيسحتب مامتهالا  ؟

 . ةعجارلا

 .بالطلل ةبسنلاب ىنعم تاذ ودبت ثيحب ةيساردلا ةداملا ةغايص _ ۴

 ةجاح كاردا ىلع ًارداق ملعتملا اهيف ودغي ةقيرطب يملعتلا فقوملا ليكشت  ؛
 . مامتهالا عضوم سردلاب اهعابشإ نكمي

 فوقولاو يملعتلا فقوملا ليلحت نم مهنكمت ةقيرطب بالطلا هابتنا ةراثتسا  ه

 . ةيمهأ هرصانع رثكأ ىلع

DAW ملعتلا 

 أدبمب ملعتلا ةيجولوكيس ريسفت هيف لواح ًاجذومت (Guthrie يرثغ مدق
 ثودحلا ىلإ عزنت «تاريثملا نم ةعومجمل ةقفارملا ةكرحلا نأ» هدافم طقف دحاو

 عضو يف درفلا هلعفي ام نإ ءرخآ ريبعتبو .«تاريثلا هذه روهظ ىدل ةيناث

 ريسفت ةيناكما يرثغ ىريو .عضولا اذه رركت اذإ هلعفيسام وه «نيعم
 Oy «تاباجتسالاو تاريثملا نيب طابترالا ميهافمم .ةفاك يناسنإلا كولسلا

 تاطابترالا ددع ثيح نم الإ طيسبلا كولسلا نع فلتخي ال دقعملا كولسلا

 ددع زواجتي دقعملا كولسلا يف تاطابترالا ste نإ ذإ ءاهيلع يوطني يتلا

 وأ ملعتلا فقوتي «يرثغ دبل ًاقبطو .ريبك دح ىلإ طيسبلا كولسلا تاطابترا
 ىطقف ثداوحلا نيب Contiguity «نارتقالا» ةيلمع ىلع «تاطابترالا نيوكت»

 ينارتقالا ملعتلا جذومن ولخي كلذل «كيادنروت يعدي اك «رثألا» ىلع سيلو

 ضعبلا اهربتعي ىلا ,Dall ةيرطفلا تاميظنتلا نم ابيرقت US وحن ىلع

 1 . ملعتلا يف ةماه تاريغتم

 ضخ



 يباجيالا فيكتلاب ٍهوعديو «لوألا .ملعتلا نم نيعون نيب GAP زيمي

«Positive adaptationةباجتسالا نأ هب ينعيو  PSYنيعم عضو ف ًارتاوت  

 اذه روهظ راركت ىدل ثودحلا ثيح نم ًالامتحا PSY ةباجتسالا يه

 ريغ وهو) ditinin طارشإإلاب هوعدي ءةيمهأ رثكألا وهو «يناثلاو . عضولا

 اذه نم قحال ناكم يف ىرنس اك .رتكسو فولفاب دنع طارشإلا موهقم

 ريغ) «ةنيعم تاريثم روهظ ةجيتن ردصت يتلا تاباجتسالا نأ ينعيو (لصفلا

 تنرتقا (ةيطرش) ىرخأ تاريثم روهظ لاح يف رودصلا ىلإ عزنت (ةيطرش
 ةباجتسالا رودص ةيلمع وه «هتقيقح يف طارشإلا نأ يأ .ىلوألا تاريثملاب
 أدبم قبطنيو .ةيطرشلا ريغ تاريثلا نع اضوع ةيطرشلا تاريثلا روضحب
 تقو يف ام ةباجتسا رجتسي مل يذلا عضولاف BIS ملعتلا عاونأ ىلع طارشإلا

 هنم ءزج رابتعا وأ «هرابتعا نكمي «قحال تقو يف اهرجتسي حبصأ مث «قباس
 هذه رجتسي ناك يذلا a لحم لحي هنأل ءًايطرش ًاريثم «لقألا ىلع
 hel ةباجتسالا

 ينارتقالا ملعتلا ةيلآ

 نأ وه cg te رظن ةهجول Eb «ينارتقالا ملعتلا رهاظم مهأ دحأ نإ
 وه اک يجيردت وحن ىلع سيلو «ةدحاو ةعفد ثدحي «طابترالا» وأ ملعتلا

 ريثمو ةباجتسا نيب طابترالا نأ يرثغ يعدي ثيح «كيادنروت دنع لاحلا
 ءاعدالا اذه نإ .ىلوألا ةبرجتلا وأ ةلواحملا ذنم هتوق لماكب ثدحي .نينيعم

 نم ريثكلا ملعت يف حوضوب ىدبتي يذلا يجيردتلا باستكالا ةقيقح ضقاني
 .ريثملل ديدج فيرعت ءاطعإ «لاكشالا اذهل ايدافت «يرثغ لواحجي .تاراهملا
 نيل هك ءدحاو ريثمك هلمجمب يبيرجتلا عضولا ربتعن نأ نكمي هنأ ىري وهف

 ريغتت يتلا ةيريثملا رصانعلا نم ةريبك ةعومجم وه لب , عقاولا يف كلذك

cg ed abtكانه لب .قلطم وأ تباث ريثم «یعقاو لكشب .دجوي ال يأ  

 ةضرع تاريثملا هذهو .ةيوضعلل ةّيسحلا ءاضعالا اهلبقتست ةددعتم تاريثم

 ءريختلا نم عونلا اذه ىلإ يلكلا يريثملا طمنلا عضخي كلذل «مئادلا ريغتلل

 رصانعلاب «ةرشابم طرشت ءام يريثم عضو يف ام ةباجتسا ردصت امدنعف
 . ةباجتسالا ثودح ةظحل  ةظحللا كلت يف ةدوجوملاو اهب نرتقت يتلا ةيريثملا

 اساسا



 ذنم ةدحاو ةعفد ثدحت يتلا تاطابترالا ليكشت ةجيتن ملعتلا متي
 رسفن فيكو ؟ةيلاتلا تالواحملا يف ثدحي اذام نكلو .ىلوألا ةبرجتلاو ةلواحلإ
 «يلاتلا يريثملا طمنلا نأ يرثغ ىري ؟ءادألا ىلع أرطي يذلا يجيردتلا نّسحتلا
 يفو DUN هيف مت يذلا قباسلا يريثملا طمنلا نع UY We نوكي دن .

 عضولا نوكيسف «تثدح اذإ Lf ءةباجتسالا ثدحت ال دق ةلاحلا هذه لثم
 .اهب ةباجتسالا هذه طارشإ ّمت يتلا ةيريثملا رصانعلا ضعب ىلع ايوطنم ديدجلا

 نم ريبك ددعب ايجيردت ةباجتسالا طرشت ءةيلاتتملا تاالواحملا نم dL ربعو <

 لامتحا كلذب دادزيو JS» عضولا فلؤت يتلا ةيريثملا رصانعلا وأ تاريثملا ٠

 رصانعلاب ةباجتسالا طبترت امدنعو «عضولا اذه روهظ ىدل اهثودح راركت
 اذه روهظ لاح يف اهثودح نم دب ال يأ hae ًارمأ ودغت ءاهعيمج ةيريثملا ٠

 يف ىدبتي يذلا يجيردتلا نسحتلا دوعي اذكهو .يلكلا Sel عضولا

 ةعيبط ىلإ سيلو ةيريثلا عاضوألا ديقعت ةعيبط ىلإ ةيملعتلا تاراهملا باستكا
 ام pte نارتقا درجمب ثدحيو HEU طيسب ملعتلاف ءاهتاذ ملعتلا ةيلمع
 رمألا «يملعتلا عضولاب طيحملا يريثملا ماعلا يف وهف ديقعتلا امأ ءام ةباجتساب
 ةباجتسالا نيب ةددعتم تاطابترا ليكشتل ةديدع تالواحم ءارجا بلطتي يذلا
 رمتسم رايت ملعتلا نأ يأ .عضولا اذه اهمضي يتلا اهعيمج ةيريثملا رصانعلاو
 .تقولا ةليط لكشتت يتلا ةريغصلا تاطابترالا نم

 : ينارتقالا ملعتلا يف زيزعتلا ةيلآ

 ولتي ام وأ زيزعتلا نأ يأ ءزيزعتلا ةيلآ نم ينارتقالا ملعتلا جذومن ولخي
 فيك نكلو .اهفعض وأ ةباجتسالا هذه ةوقب هل ةقالع ال UT نم ةباجتسالا

 تاحلطصمب لاؤسلا اذه نع يرثغ بيجي ؟زيزعتلل يوقملا رثألا ريسفت نكمي
 يدؤي ثداح زيزعتلا نأ ىري ثيح Lad يريثملا طمنلا ىلع أرطت يتلا ريغتلا
 ءادأ دعب ماعطلا روهظف ءهلمكأب يريثلا طمنلا يف يرذج ربيغت جاتنا ىلإ

 يبيرجتلا عضولا رييغتب ليفك (كيادنروت براجت يف امك) بابلا حتف ةباجتسا
 لبق اهؤادا مت ةباجتسا رخآ يهو - ةباجتسالا هب طبترت كلذل .يلك وحن ىلع
  يرثغ Gh بسح ريڻ لاب طبترت يتلا يه ةريخألا ةباجتسالاو « ماعطلا روهظ
 لامتحا ودغيو co طرشتو , ماعطلا روهظ نع جئانلا ديدحلا يريثملا عضولاب
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 ' باس اهفصو مت يتلا اهتاذ ةقيرطلابو «ةوق ربكأ ةيلاتلا تالواحملا يف اهروهظ
 .تاراهملا ءادأ ىلع أرطي ىذلا ىجيردتلا نسحتلا نع ثيدحلا ىدل

 عاضوألا يف تاريغت جتنت يتلا ثداوحلا زييمت ىلع ًاريثك يرثغ دكؤي ال
 ًاريغت ثدحت نأ نكي «ماعطلا ميدقت لثم اهلثم ءةيئابرهكلا ةمدصلاف «ةيريثملا
 نع فوقولاك ةنّيعم تاباجتسا ملعت ىلإ يدؤتو «يلكلا يريثملا طمنلا يف

 ةباجتساب تنرتقاو يرحلا ةباجتسا ةمدصلا هذه تقّوع ول ايف Se يرجلا
 تناك ءاوس .طقف !OL TY ثودحب ثدحي ملعتلا نأ ينعي اذهو .فوفولا
 . اهيف بوغرم ريغ وأ اهيف ًابوغرم ةملعتملا تاباجتسالا

 أشنيو «ةرمتسمو ةلصاوتم ةيلمع «يرثغ يأر بسح ملعتلا ناك الو

 . وحمأ ريسفت رمأ نإف ءرمتسم لكشيو ةديدع تاطابترا نيوكت ةجيتن
Extinctionعضولا رييغت ىلإ ماعطلا ميدقت يدؤي امدنعف .ةياغلل طيسبو لهس  

 (ماعطلا روهظو بابلا حتف) ةباجتسالاو ريثملا نيب طابترا ليكشتو «يريثملا
 نأ يأ ءةباجتسالا وع ىلإ يدؤي هيلع ناك ام ىلإ عضولا اذه ةداعإ نإف

 ةيأ وح اندرأ اذإو .هلاوز درجمب لوزت ماعطلا روهظب طبترت يتلا ةباجتسالا
 ةطاسب نم مغرلا ىلع .اهب ةطبترملا تاريثملا ةفاك ليزن نأ انيلع ءةباجتسا
 ىلإ فرعتلا ىلع ةردقلاب قلعتت ةريبك تاديقعت ىلع يوطني هنأ الإ ءأدبملا اذه
 هيعدي ام ءوض يف ةصاخبو ءرحملا عوضوم ةباجتسالاب طبترت ىتلا تاريثمل
 اهلكو «رارمتساب ةريغتمو ةددعتم ةيريثم رصانع دوجو ثيح نم «يرثغ
 . ةباجتسالا هذبم طابترالل ةضرع

 : ةيعفادلا

alleوأ طابترالا موهفم ءوض يف ملعتلاب هتقالعو ةّيعفادلا موهفم يرثغ  
 ,ةّيعفادلا ميهافم نم يأ نع ثدحتي ال وهف eg dll طمنلا يف ريغتلا
 ةديدج ةئف نع ثيدحلا الإ هتبعج رف كلمي الو خلا . . .ةزيرغلا وأ زفاحلاك

 Ue af نأ ىري وهف .ملعتلاب ةيعفادلا ةقالع اهب حرشي coll نم

 تاريثملا نم ًاعون الإ تسيل فوخلا وأ شطعلا وأ عوجلاك «ةيجولويزيف
 ىلع ظافحلاو ةموعدلاو ةرباثلاك ءاهفئاظوو اهصئاصخ يف ةديرفلا ةّيلخادلا



 Maintaining ةظفاحلا تاريثماب اهوعدي كلذل «ءةباجتسالل ةيوضعلا ةعزن

Stimulj . 

 كولس يف ةّيوضعلا Shel الإ متي ال تاريثلا هذه ريغت نإ

 ءطقف عوجلا لاوزب ىلإ لوزت ال .عوجلا نع ةمجانلا تاريثملاف يعم
 لكألاو هب اهساسحإ ىدل لكألا ةيوضعلا تملعت اذإ الإ عوجلا لوزي الو
 ال ةيوضعلا نأ ديب .عوجلا تاريثم رييغتب ةليفكلا ةديحولا ةباجتسالا وه

 يتلا تاباجتسالا نم رخآ ًاددع ملعتت لب ءاهدحو لكألا ةباجتسا ملعتت .
 نع جتانلا طابترالا Taye بسح كلذو cle نرتقت وأ لكألا ةباجتسا قبست
 ةّيلخادلا تاريثملا ريغت نع ةمجانلا .ةديدجلا تاريثملا لحت كلذبو «نارتقالا
 ةّيوضعلل ةّيباجتسالا ةعزنلا ىلع ظافحلا ىلع لمعتف .ةظفاحلا تاريثملا لحم
 ءريسفتلا اذهبو .ةّيملعتلا ماهملاب مايقلا ءانثأ هؤادأ بجي يذلا كولسلا ىلعو

 ريثملا نيب تاطسوتمك «ةيعفادلا ميهافم مادختسا ىلإ يرثغ رطضي .
 . ملعتلا وأ طابترالا ةيلآ ريسفتل «نيثحابلا ضعب لعف اك ؛ةباجتسالاو

 : تاقعلا

 بجي «كولسلا فاعضإ ىلإ يدؤي يذلا لاعفلا باقعلا of يرثغ ىري
 جاتنإ ىلع ًارداق يباقعلا ريثما نوكي نأ لوألا «نامهم ناطرش هيف رفاوتي نأ
 نأ ,GUL .اهتلازإ بولطملاو اهيف بوغرملا ريغ ةباجتسالل ةداضم ةباجتسا

 رجتسي يذلا يريثملا عضولا نيب ةكرتشم ةيريثم رصانع رفاوتت
 نكميو .باقعلا عوضوم ةباجتسالا رجتسي يذلا يريثلا عضولاو ءةداضملا

 . يرثغل يلاتلا لائم اب نيطرشلا
 محدزملا عراشلا ىلإ لزت اذإ ريغصلا اهنبا باقع تررق Uf نأ ضرفنل

 عراشلا يف هدراطت يه اهو ءالعف كلذ لفطلا لعف دقو «تيبلا نم بيرقلا
o!هيلع باقعلا عاقيا ديرتو . cplنأ مألل ةمءالم رثكألا نم ودبي ؟هعفصت  

 لكشي كلذب اهمايق نأ الإ ,فلخلا نم هدراطت األ هترخؤم ىلع اهنبا عفصت
lheيكلو - يرثغ دقتعي اك  اهيلع بجي ذإ .عجان ريغ اهباقع لعجيو ًاريبك  

 . . .هتهبج ىلع هعفصتو اهنبا لوح فتلت نأ ءةعاجن AST باقعلا اذه نوكي
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 ةيعجارت ةباجتساب مايقلا ىلإ لفطلاب Gop هجولا عفص of يرثغ Gy ؟اذال
 ىلإ هب يدؤيسف .ةرخؤملا عفص امأ SGT عراشلا يف ةدوجوملا تاريثملاب نرتقت

 . تاريثملاب ةباجتسالا هذه نرتقتسو «عراشلا وحن ةيعافدنا ةباجتساب مايقلا
 نم bral عنمت نأ el ديرت مألا تناك الو .ًاضيأ كاذنآ عراشلا يف ةدوجوملا
 . عراشلا نيب طابترالل لاجملا حيتي نأ بجي اذل ,عراشلا يف مدقتلاو ريسلا

 . هيف مدقتلا ةباجتساو عراشلا نيب سيلو «عجارتلا ةباجتساو

 ةباجتسالا .نيريثم نيعضوو نيتباجتسا ىلع يباقعلا عضولا اذه يوطني
 ةباجتسالاو «هسفن عراشلا تاريثم اهرجتستو «عراشلا يف ريسلا يه «ىلوألا

 يريثملا ريغت ىلإ ىدأ يذلاو ءةهبجلا عفص نع مجانلا عجارتلا يه «ةيناثلا

 لوزن فاعضإ ىلع لمعيو cari dl طمنلا اذه طبتري كلذل «عراشلل

 .عراشلا ىلإ لفطلا

 جاتنإ ىلإ ىدأ ثيح «باقعلل نيقباسلا نيطرشلا رفاوت لاثملا اذه نيبي
 ,(عراشلا يف ريسلا وأ مدقتلا) ىلوألا ةباجتسالل (عجارتلا) ةداضم ةباجتسا

 ,ةلاحلا هذه يف عراشلا وهو «ىلوألا ةباجتسالا رجتسا يذلا ريثملا نأ (ک

 ,ةيناثلا ةباجتسالا هيف تثدح يذلا ريثملل ةيريثلا رصانعلا نم ريثكلا نمضتي

 قيوعت يف ةداضتملا تاباجتسالا أدبم مادختسا نإ .عفصلا دعب عراشلا وهو

 نم ةثادح رثكألا تاساردلا ضعب هتديأ دق ءاهتلازإ وأ تاباجتسالا ضعب

 ةيمامألا مئاوقلا لوانتت يتلا ةيئابرهكلا ةمدصلا نأ نيبت دقف «يرثغ ةسارد

 ثيح نم «ةيفلخلا اهمئاوق لوانتت ىتلا ةمدصلا نم ةّيلاعف AT «نارثفلل

 ol sal (Flower and Miller, 1963)» ىدل يرحلا ةباجتسا ةقاعا ىلع ةردقلا

 «قباسلا لصفلا يف انيأر اك قلعتي هنأل ءةلوهسلا هذ سيل رمألا نأ ديب

 .خلا . . .ةيوضعلل قباسلا يباقعلا خيراتلاو هتموميدو باقعلا ةوسقب

 AAW ملعتلل ةيوبرتلا تاقيبطتلا

 ةيملعتلا عاضوألا نم ديدعلا يف ءةيوبرتلا ينارتقالا ملعتلا ةيمهأ ىدبتت

 تاباجتساب ةنّيعم تاريثم نارتقا ةرورض ىلع اهقيبطتب يوطنت يتلاو «ةعونتملا
 ىلع لّهسي «هيلع لدت يذلا ءيشلاو ةقوطنملا ةملكلا نيب نارتقالاف . ةنّيعم
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 ةيعامتجالاو ةيميلعتلا تاقايسلا يف اهمادختساو GU باستكا لفطلا
 ءةءارقلا ملعت هيلع لهسي ةعومسملا ةملكلاب ةيوتكملا ةملكلا نارتقاو . ةبسانملا
 يف عساو قاطن ىلع ةمدختسملاو «ةيرصبلا  ةيعمسلا ميلعتلا قرط نأ 7

 نيب طبرلاو نارتقالا fae ىلع اهرهوج يف دمتعت ,ةيبنجألا تاغللا ملعت
 ليكشت بلطتي .ةيكرحلا - ةيسفنلا تاراهملا باستكاو .يئرملاو عومسلا
 ةيناكما نم مغرلا ey .ةنرتقم ةيكرح تاباجتسا نيب ةديدع تاطابترا
 ثداوحلاو ءايشألا نيب Yih ينامزلا نارتقالا درجمب ملعتلا ثودح
 ,ةّيملعتلا عاضوألا كلت يف يضرعلا زيزعتلا مادختسا نأ الإ :تاريثملاو
 .ريبك وحن ىلع ءادألا نسحي

 نكمي ملعتلا نم رخآ عون كانه ءةقباسلا تاراهملا عاونأ ىلإ ةفاضإإلابو
 gx ذإ Stereotyping Learning. طيمنتلا ملعت وهو ,OL SVL هباستكا
 نارتقاك «نارتقالا أدبمل ًاقفو سانلاو ثداوحلاو ءايشألا طيمنت ملعت ىلإ دارفألا
 ,يركذلا رودلاب ةبعصلا لامعألا نارتقاو «نيعم يزب نمألا وأ نيدلا لاجر
 لالقتسالاو «رمعتسملاب ملظلا نارتقاكو ,ىثنألاب معانلا توصلاو
 .ةايحلا عم فيكتلل يرورض طيمنتلا ضعب نأ ودبي .خلا . . .لالتحالاب
 نم ريثكلا مهف لهسي «تيقوتلاو عقوملا وأ «خانملاو عقوملا نيب نارتقالا ملعتف
 ميمعتلا روذب هتايط يف لمحي رذحلا ريغ طيمنتلا ملعت نأ ديب «ةئيبلا رومأ
 نرتقت ميهافم نيب تاطابترا ليكشت ةصرف حيتيو Overgeneralization دئازلا

 نول نيب نارتقالاك ءابنيب ةّيلعف ةقالع Uf دوجو نود ءاهثودح ثيح نم
 نأ ملعملا ىلع بجي اذل .يناقثلا وأ يداصتقالا وأ يعامتجالا عضولاو ةرشبلا
 تاطابترا ليكشت نود ةلوليحلاو تاميمعتلا هذه لثم ىلإ هبالط هابتنا هجوي
 لكشتت يتلا اهتاذ ةقيرطلاب لكشتت REI تاطابترالا نأل ميدل «ةثطاخ
 ةمئاقلا تاقالعلل ةيقيقحلا ةعيبطلا حاضياب Why .ةحيحصلا تاطابترالا اهب
 . ةنرتقملا ميهافملا نيب

 نكي يتلا قرطلا وأ تاءارجألا نم ددعب ينارتقالا ملعتلا جفومن يحوي
 ,كولسلا تالكشم ضعب جالعو «ملعتلا ءاطخأ حيحصت يف اهمادختسا
 : يه قرطلا هذهو ءاهيف بوغرملا ريغ تاداعلا ضعب لاطبإو
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 تاءارجالا نم ةعومجم ىلع لمتشتو Thershold method» ةبتعلا ةقيرط ١-

 .صاخ لكشب اهنم ةيلاعفنالاو ءاهيف بوغرملا ريغ تاباجتسالا ةلازإل
 ال ثيحب «ةياغلل فيعض وحن ىلع تاريثلا ميدقتب تاءارجالا هذه متتو

 هذه طبترملا ريثما نوكي نأ بجي يأ ءاهيف بوغرملا ريغ ةباجتسالا رجتست
 ةباجتسالا ريثتسي ال يكل .هميدقت ىدل كاردإلا ةبتع نود ةباجتسالا

 لماكب مدقي نأ ىلإ Lee ريثملا اذه ةوق دادزت مث نمو «ثحبلا عوضوم
 ءالثم ةسردملا نم فاخي يذلا لفطلاف .ةباجتسالا ةراثتسا نود هتوق

 اهبناج نم هرورمب كلذو « يجيردت وحن ىلع اهيلإ باهذلا ملعتي نأ نکي

 .خلا . . .اهتحاب يف فوقولاو ..اهلوخدف ءاهباب ىلإ فوقولا مث ءالوأ
 جالعلا Sle عساو قاطن ىلع مدختسي تاءارجالا نم عونلا اذه نإ

 دنع ةيلاعفنالا تالكشملا نم ديدعلا جالع يف هتيلاعف تبثأو ءيكولسلا

 .ءاوس دح ىلع نيدشارلاو لافطألا

 ريغ ةباجتسالا ةراثإ ةقيرطلا هذه نمضتت Fatigue method» بعتلا ةقيرط ¥

 اهيدؤي يذلا دنع بعتلآ ثدحي نأ ىلإ «ةيلاتتم ةديدع تارم اهيف بوغرملا

 اهنألو .بعتلاب اهنارتقا ببسب كرتلا ةباجتسا ملعتيف ءاهلمهب وأ اهكرتيف
 نأ تاهمألا ىدحإ تدارأ اذإف .اهبحاص اهادأ يتلا ةريخألا ةباجتسالا

  يرثغ ىري امك  اهيلع اف ءالثم اهتتبا دنع رفاظألا مضق ةباجتسا ليزت
 عاضوألا وأ تالاحلا يف ىتح «رارمتساب اهرفاظأ مضق ىلع اهتنبا هاركا الإ

 نم بعتتس .كلذل ةجيتنو .ةداعلا هله ةسرامم Col اهيف بغرت ال ىتلا

 .كولسلا اذه نع علقتسو اهرفاظأ مضق

 هذه يوطنت Incompatible Stimuli method» ةداضتملا تاريثملا ةقيرط ۳

 ءةداضتم تاباجتسا رارجتسا ىلع ةرداق ةيريثم طامنأ ميدقت ىلع ةقيرطلا

 يرثغ دنع باقعلا ةلأسم ةشقانم ىدل «ةقيرطلا هذه نع الاثم انيأر دقو

dمسقلا اذه نم قباس ناكم  . 

 Respondent Learning (يكيسالكلا طارشإلا) يباجتسالا ملعتلا

 بالكلا دنع مضهلا تايلمعل هتسارد قايس 5 (Pavlov) فولفاب روط
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 Classical «يكيسالكلا طارشإلا» حلطصمب ةفورعم تدغ «ةيبي رج تاءارجا

«Conditioningتاءارجالا هذه تذختا دقو  Lheهيف بالكلا تناك ءايجذومن  

 . مامتهالا عوضوم ةباجتسالا وه ءباعللا زارفإ ناكو « يسيئرلا هعوضوم

 يف بلكلا عضوي :يلاتلا وحنلا ىلع يجذومنلا يبيرجتلا ءارجإلا فصو نكميو

 تاحوتف ليوحت اهب متي ةيحارج ةيلمعل هضرعت دعب توصلل لزاع قودنص
 سايقو باعللا زارفإ ةظحالم ليهستل ,دلجلاو مفلا جراخ ىلإ ةيباعللا تاونقلا
 سرج عرق دعب محللا قوحسم قودنصلا لخاد هدوجو ءانثأ بلكلا لوانتيو . هتيمك

 ةرشابم بلكلل محللا قوحسم مدقي «سرجلا اهيف عرقي ةرم لك يفف «نيعم
 اذه ىلع تالواحملا نم ددع راركت دعبو «سرجلا توصل هعامس ىدل

 ةجيتن باعللا زارفا بلكلا ملعتي «قوحسملا ميدقتف سرجلا عرق يأ «وحنلا

 ضعب ىلإ فرعتلا لالخ نم ققحتي نأ نكمي مهفلا نم ًاديزم نإ
 قوحسم يمسي .يبيرجتلا ءارجإلا اذه حضوت يتلا ةيساسألا تاحلطصملا
 ةباجتسالا رجتسي هنأل Unconditioned Stimulus> يطرشلا ريغ ريثملاب محللا

 زارفإ ةيلمعو ماعطلا نيب ةمئاقلا ةيعيبطلا ةيفيظولا ةقالعلا ببسب ةيباعللا
 ملعت نود ةيباعللا ةباجتسالا ةراثتسا ىلع رداق قوحسملا اذه نأ يأ ء«باعللا

 ىطرشلا ريغ ريثملا هرجتسي يذلا باعللا امأ .قباس طارشا نود وأ «قباس

 Unconditioned ةيطرشلا ريغ ةباجتسالاب ئمسيف (محللا قوحسم)
«Responseةيعيبطلا ةيفيظولا ةقالعلا ىلإ .كلذك اهتيمست يف ببسلا دوعيو  

 ريغ ريثما اهرجتسي يتلا ةباجتسالا نأ يأ .,يطرشلا ريغ ريثملا نيبو اهنيب
 ريغ ريثملاب سرجلا توص نارتقا نإ Lal ةيطرش ريغ ةباجتسا يه يطرشلا
 توصلا اذه باستكا ىلإ يدؤي COLL نم ًاددع (محللا قوحسم) يطرشلا
 ًاريثم سرجلا توص حبصي كلذبو «ةّيباعللا ةّيباجتسالا ةراثتسا ىلع ةردقلل
 ببسب سيلو بيردتلاب ةردقلا هذه بستكا هنأل Conditioned Stimuls) ًايطرش

 (سرجلا توص) يطرشلا ريثما اهرجتسي يتلا ةباجتسالا امأ .هتعيبط نم
 ميدقت نع ثحبت اهبنأل Conditioned Response» ةيطرشلا ةباجتسالاب ئمستف

 . يطرشلا ريثملا ٠
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 طابترا ليكشت «هرهوج يف وه «يكيسالكلا طارشإلا نأ حضتي اذكهو

 ىطرشلا ريثملا ميدقت نارتقا لالخ نم cle ةباجتساو ءام يطرش ريثم نيب

 gl نأ ىلإ ءددصلا اذه يف هابتنالا بجيو .يطرشلا ريغ ريثما ميدقتب

 بلكلل ةيسنلاب Neuteral Stimulus ًايدايح ًاريثم ناك (سرح ا توص) يطرشلا

 ةراثتسا ىلع ةردقلا dole كلي ال توصلا اذه نأل «باعللا زارفإو سرجلا

 ىلع ارداق ودغي ءرركتملا بيردتلاو ةيبيرجتلا تاءارجالا re aS «باعللا

 da «يطرشلا ريغ ريثلا صئاصخ بستكي يأ «ةّيباعللا ةباجتسالا ةراثتسا

 طابترالا ثودح نإ .ًايطرش ًاريثم حبصأو (ةيطرش ةباجتسا) باعللا جاتنإ
 نكيو .ملعتلا وأ طارشإلا ىلأ ريشي ءةيطرشلا ةباجتسالاو يطرشلا ريثملا نيب

 : يلاتلا ططخملاب يكيسالكلا يطارشإلا ملعتلا تاءارجإ صيخلت

 بيردتلا لبق

 ةيباعل ةباجتسا ال هس (يدايح ريثم) سرجلا توص

 (ةيطرش ريغ) ةيباعل ةباجتسا هس( يطرش ريغ ريثم) محللا قوحسم

 بيردتلا دعب

 (ةيطرش) ةيباعل ةباجتسا هس (يطرش ريثم) سرحلا توص

 ريثملا رجتسي ثيح cea tl لبق « لحارم ثالث ىلإ bl اذه ريشي

 هذه لثم يدايحلا ريثما رجتسي ال نيح يف ءةيطرش ريغ ةباجتسا يطرشلا ريغ
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 ريغ ريثما عم يطرشلا ريئملا ميدقت متي ثيح «بيردتلا ءانثأو ءةباجتسالا
 اهب نرتقي ةرم لك يف «ةيباعللا ةباجتسالا ردصتو «تارم ةدع يطرشلا

cdl llةباجتسالاو يطرشلا ريثملا نيب طابترالا لكشتي «بيردتلا دعبو  

 . يطارشإلا بيردتلل ةجيتن ةيطرشلا

 يف اننكمت dle) رهاظم ةثالث ىلع يكيسالكلا طارشإلا ةيلمع يوطنت

 رهاظملا هذهو fail» وحن ىلع ةيلمعلا هذه مهف نم اهيلع فوقولا لاح

 : يه
 ريغو يطرشلا نيريثلا ميدقت ىدل ينمزلا لسلستلا ةاعارم ةرورض ١٠

 ريغ ريثملا ميدقت مث gl يطرشلا ريثملا ميدقت بجي 4 « يطرشلا

obةيوضعلا اهيدؤت يتلا تاباجتسالا نع رظنلا ضغب . OYميدقت  

 ىلع سيلو ءطقف يطرشلا ريثملا ميدقت ىلع فقوتي « يطرشلا ريغ ريثملا
 AM ميدقت ةجيتن ثدحي طارشإلا نأ يأ .طارشإلا عوضوم تاباجتسالا

 . يطرشلا ريثملا دعب يطرشلا ريغ

 ةلوهسب هديدحت نكمي ًاثداح يكيسالكلا طارشإلا يف يطرشلا ريثما لكشي - ؟
 ريثملا ددحي يذلا ثداحلا لوح كوكش وأ ضومغ دجوي ال يأ . حوضوو

 . يطرشلا

 ثيح نم ةلثام (يطرشلا ريثما اهرجتسي (gil ةيطرشلا ةباجتسالا نإ
 الإ .(يطرشلا ريغ ريثملا اهرجتسي يتلا) ةيطرشلا ريغ ةباجتسالل رهظملا

 ريثما اهرجتسي يتلا باعللا ةيمكف .مكلا ثيح نم امنع فلتخت اهنأ
 6 ىطرشلا ريغ ريثملا اهرجتسي ىتلا باعللا ةيمك نع ةداع لقت « ىطرشلا

 ريغ ةباجتسالا نم ًاءزج ًانايحأ ودبت «ةيطرشلا ةباجتسالا نأ اك
 «علبلاو غضملاو باعللا تاباجتسا محللا قوحسم رجتسي دقف ءةيطرشلا
 .طقف ةيباعللا ةباجتسالا الإ سرحلا توص رجتسي ال نيح يف

 يبلسلا طارشإلاو يباجيالا طارشإلا
 نيب زييمتلا دوعيو ءًايبلس وأ ًايباجيا يكيسالكلا طارشإلا نوكي دق

 يفف .يطرشلا ريغ ريثملا اهثدحي يتلا راثآلا ىلإ طارشإلا نم نيعونلا نيذه
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 ىهيف ًابوغرم وأ ًاراس ًاثداح يطرشلا ريغ ريثلا لكشي .يباجيإلا طارشإلا

 ريثلا لكشي ثيحب AS نم سكعلا ىلع وهف ؛ يبلسلا طارشإلا امأ .اضرلا
 Bl ةيئابرهكلا ةمدصلاك «هيف بوغرم ريغ وأ ارفنم be هيف يطرشلا ريغ
 . لكألا نع عانتمالا وأ مدقلا بحسك ةيبنجت ةباجتسا ىلإ يدؤت

 وحن لع يسردملا ملعتلا يف طارشإلا نم نيعونلا نيذه ثودح رتاوتي

 ًاساسحا ريغص لفط ىدل دلوت (يطرش ريغ ريثم يهو) ةملعملا ةماستباف «ريبك
 ةماستبالا هذه نارتقا ةجيتنو «(ةيطرش ريغ ةباجتسا) رورسلاو ةداعسلاب
 نيريثم .ةسردملاو ةملعملا ودغت «(الصأ نايدايح ناريثم) ةسردملاو ةملعملاب
 كلذبو «ةداعسلاو رورسلاب روعشلا ةباجتسا رارجتسا ىلع نيرداق نييطرش
 نوكت نأ ةملعملل نكي .سكعلا ىلعو .(هيلع ًالابقإ AST لفطلا حبصي
 لفطلا دنع ريثتستف .يباقعلا عونلا نم تناك اذإ «يبلس طارشإ ردصم
 .اهنم بورحلاو ةسردملا نم فوخلا ةباجتسا

 ةراسلا ةيطرشلا ريغ تاريثلا نأ وه ءددصلا اذه يف هتظحالم ردجت اعو 7

 ءوضوم ةيوضعلا تناك اذإ الإ bh sy ةّيلمع يف رثؤت ال ءاهيف بوغرملا وأ
 دنع EU ةباجتسالا طارشإ بعصي ذإ «ةنّيعم ةيعفاد ةلاح يف طارشالا

 بوغرملا ريغ وأ ةلؤملا ةيطرشلا ريغ تاريثملا امآ .ًاعئاج نكي مل ام ؛بلكلا
 يأ ءةبولطملا ةّيعفادلاب ةيوضعلا دوزت اهنإف ءالثم ةيئابرهكلا ةمدصلاك ءاهيف
 . هيف بوغرملا ريغ وأ ملؤملا ريثملا بنجتل ءبرحلا ةيعفاد

 ىكيسالكلا طارشإلا يف ةرثؤملا لماوعلا
 طارشإلا ةيلمع تلوانت يتلا ةديدعلا ثوحبلا جئاتن ترفسأ

 لوانتنو «ةيلمعلا هذه يف رثؤت يتلا لماوعلا نم ددع دوجو دنع . يكيسالكلا

 ريثملا نيب ينمزلا لصافلاو .بيردتلا ةيمك .يهو لماوعلا هذه مهأ يلي ايف
 .تاميلعتلاو .ريثملا ةدشو « يطرشلا ريغ ريثملاو يطرشلا

 :بيردتلا ةيمك -1

 ريغ ريثملاب ىطرشلا ريثملا نارتقا تارم ددع ىلإ بيردتلا ةيمك ريشت
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 . يكيسالكلا طارشإلل ةسيئرلا لماوعلا دحأ ةّيمكلا هذه ربتعتو ءيطرشلا
 «هدحو يطرشلا ريثملا روضح يف ةباجتسالا روهظ دنع ةداع طارشإلا ثدحي

 مظعم co دقف .ًابيرقت ةمظتتم ةيلمع ربع روهظلا ىل | ةباجتسالا هذه عزنتو

 «يطرشلا AL ةرجتسملا باعللا ةيمك نأ .يكيسالكلا طارشإلا برات
 wk يطرشلا ريثملا نارتقا تارم ددع ديازت ةجيتن ءمظتنم وحن ىلع ديارتت .

 ًابيرقت ًانارتقا نيئالث دعب ىصقألا اهدح ةيمكلا هذه غلبتو «يطرشلا ريغ
 ةيمك يف ةدايز ةيأ ىلإ ةيلاتلا تانارتقالا يدؤت ال ثيحب .نيعوبسا لالخ
 نم ًانيعم ًاددع يطرشلا ريغ AL يطرشلا ريثما نارتقا بجي اذهل . باعللا
 .اهيف بوغرملا ةباجتسالا طارشإل تارملا

 ريغ ريسملا ميدقتو يطرسشلا ريثل | ميدقت نيب ينمزملا لصافلا-؟

on 
 ريغ ريثملا ميدقتو يطرشلا ريثملا ميدقت نيب ةلصافلا ةينمزلا ةرتفلا بعلت

 تاساردلا ضعب تدافأ دقو .طارشإلا ثودح 3 ًادج ًاماه ًارود ..يطرشلا

 .تارتفلا لضفأ يه ءةيناث فصن ةغلابلا ةينمزلا ةرتفلا نأ ًايبسن ةميدقلا
 Spooner) ةرتفلا 37 ناصقن وأ دايدزا لاح يف طارشإلا ةيلعاف فعضت ثيحب

and Kellogg, 1947)نم ديدعلا طارشإ 0 ,ةئادح رثكأ تاسارد نأ ريغ  

 وأ مدقلا بحس وأ نيعلا فرطك .تايوضعلا نم ديدعلا دنع تاباجتسالا
oSعاضوأ يف ىللثم ةرتف يه ءةيناثلا فصن ةرتف نأ تدافأ خلا . . .قاسلا  

 Ur ةيوضعلا عون ىلع ةرتفلا هذه لثم IF فقوتيو ءةنيعم ةيبيرجن

 ةّييرجتلا تاءارجالاو ءاهطارشإ بولطملا تاباجتسالا ةيعونو «طارشإلا
 Noble and) ًانايحأ نيتيناث ةرتفلا هذه غلبت دق ثيحب .طارشإلا ف ةمدختسملا

Adams, 1963)مدعب داقتعالا ىلإ نيرصاعملا نيثحابلا ضعب عزني كلذل  
 ,Hall) 1976( ةفاك طارشإلا تايلمع ىلع قبطنت ةيلاثم ةينمز ةرتف دوجو

 ريثملا ةدش ٣
 ريغ ريثم لا ةدش نيب ةقالع دوجوب ةيبيرجتلا تاساردلا ضعب جئاتن ديفت

 ريثما ةدش تغلب اذإ ,ىرقأ طارشإلا نوكي ثيحب ءطارشإلا ةوقو يطرشلا
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 ريغ ريثم) ءةيوقلا ءاوملا ةخفن نأ نيبت دقف cite ةجرد يطرشلا ريغ
 فرط ةباجتسإ طارشإ ثيح نم ةفيعضلا ةخفنلا نم ةيلاعف رثكأ (يطرش
 دوجو تاساردلا رهظت ملف «يطرشلا ريثملل ةبسنلاب ,Lf (Beck 1963( نيعلا

 تاساردلا ضعب جئاتن of الإ «طارشإلا ةيلعافو هتدش نيب ةمظتنم ةقالع
 Spall وذ سرجلاف bey ةوق يف يطرشلا ريثملا ةدشل رثأ دوجوب يحوت
 ,Beck) طارشإلا ةيلمع ةّيبيرجتلا تاءارجالا ضعب يف لهسي دق «عفترملا

Grice and Hunter, 1964)1963;  , 

tيكيسالكلا طارشإلا يف تاميلعتلا رود  
 ضرعتت يتلا ةيرشبلا تانئاكلا نأ ىلإ تاساردلا ضعب جئاتن ريشت

 رادصإ لاح يف اهئادأ ىوتسم ريغت دق . يكيسالكلا طارشإلا تايلمعل
 نوقلتي نيذلا دارفألا ءادأ ىوتسم نأ ءالثم نيبت دقف .اهيلإ ةيظفل تاميلعت
 روعشلا لبق نيعلا نفج فرط مدعب «طارشإلا ةيلمع لبق ةّيظفل تاميلعت
 هذه لثم اوقلتي مل نيذلا دارفألا ءادأ ىوتسم نم لقأ ناك «ةيئاوحلا ةمدصلاب
 ضعب ةيمهأ كلذ دكؤي دقو ,Nickollas and Kimble) 1964( تاميلعتلا

 عضولل طارشإلا عوضوم درفلا روصت وأ مهفك «طارشإلا يف ةّيفرعملا لماوعلا
 هذه نم نكمتلا d هنم ةبغر .ثادحا نم هلوح يرجي الو .يبيرجتلا

 .هب طيحملا عضولا نمو ثادحألا

 Operant Learning (يئا رجالا طا رشإلا) ينا رجإلا ميلعتلا

 اهموهفمب يئارجإلا طارشإلا ةيرظن بحاص وهو المس pro زيمي

 :كولسلا نم نيعون نيب ثيدحلا

 ةددحم تاريثم اهرجتست تاباجتسا نم نوكتيو Respondent» يباجتسالا ١

 وأ عاستا ةباجتساو «ماعطلا اهرجتسي يتلا «باعللا زارفا ةباجتساو

 .نيعلا ةيكبش يف ةرثؤملا ءوضلا ةيمك اهرجتست يتلاو ءنيعلا ةقدح قيضت

 نيد



 .تاءارجالا وأ ةشعبنملا تاباجتسالا نم نوكتيو Operant « يئارجإلا ۲

 وأ ةموكحم نوكت نأ نود يئاقلت وحن ىلع ةيوضعلا نع ردصت يتلاو

 .ةّيباجتسالا تاباجتسالل ةبسنلاب لاخلا وه اك ءةنيعم تاريثمب ةددحم
 تارم ددعب يأ .ةباجتسالا لدعمب يئارجإلا طارشإلا ةوق ساقتو

 .اهرجتسي يذلا ll ةوقب سيلو ءاهراركت

 اهنأل .يئارجالا ملعتلا جذومن يف يسيئرلا رهظملا ةباجتسالا لكشتو

 براجت اندوزتو .ام فده قيقحت نم ةيوضعلا نكمت يتلا ةليبمولا وأ ةادألا
 هذه نم ةدحاو يفف «ملعتلا نم عونلا اذه نيبي يجذومن عضوب رتكس
 نيب رهتشا قلغم قودنص يف (ةمامح وأ (yb عئاج ناويح عضو متي «براجتلا
 ةلصتم ةعفار ىلع قودنصلا اذه لمتشي ct pS قودنص» مساب نيثحابلا

 ءماعط ةيرك لوزن ىلإ ةعفارلا ىلع طغضلا يدؤي ثيحب «ماعطلل نزخمب
 دادع ةداع قودتصلاب لصتيو .صفقلا لخاد دوجوملا عئاجلا ناويحلا اهوانتي .

 ردصت يتلا ةباجتسالا لدعم سايقو «ةبرجتلا هقرغتست يذلا نمزلا سايقل
 لجأ نم ةعفارلا ىلع طغضلاب موقي نأ ناويحلا اذه ىلع بجيو .ناويحلا نع
 . ماعطلا ىلع لوصحلا

 يوطنت ؟ةرم لوأل قودنصلا يف عضوي امدنع ناويحلا كلسي فيك

 .ىلوألا ؛نيتيساسأ نيتلحرم ىلع يئارجإلا ملعتلا يف ةيجذومنلا ةبرجتلا
 ديدحت لجأ نم كلذو .ماعطلا نزخ نع ةعفارلا لصفب اهيف ثحابلا موقيو

 ةثعبنملا ةعفارلا ىلع طغضلا ةباجتسا لدعم وأ Operant Level ءارجإلا ىوتسم
 عضوي يذلا عئاجلا رأفلا موقي .تازرعملا وأ ماعطلاب هديوزت نود ناويحلا نع .

 لوح نارودلاك .ةعونتمو ةديدع تاباجتسا ءادأب «قودنصلا يف ةرم لوأل

beاياوز ىدحإ يف سولجلا وأ .هسفن لوح نارودلا وأ «قودنصلا  
 دعبو خلا . . .قودنصلا رادج دوعص ةلواحم وأ «فنألا كح وأ «قودنصلا
 لالخ طغضلا اذه رركتيو . . .ةعفارلا ىلع ةفداصم طغضي ةنيعم ةّينمز ةرتف
 ةباجتسا رتاوت نإ .ماعطلاب هديوزت نود نكلو «ضفقلا يف هدوجو ةرتف

 ءارجألا ىوتسمب ثحابلا دوزي .ةددحم ةينمز ةرتف لالخ «ةعفارلا ىلع طغضلا
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 ةيلمع دعب ناويحلا نع ردصتس ىتلا تاباجتسالا لدعم هب نراقيس يذلا

 .ةعفارلا ىلع طغضلا

 ماعطلا نزح لصوب «ةبرجتلا نم ةيناثلا ةلحرملا يف ثحابلا موقي
 ناك Uy «ماعط 455 لوزن ىلإ طغض ةباجتسا لك يدؤت ثيحب «ةعفارلاب
 ثعبنت يتلا ةيئارجإلا تاباجتسالا نم ةدحاوك ءةعفارلا ىلع طغضيس رأفلا

 ىمسي هذه ماعطلا ةيركب رأفلا ديوزت نإ .ماعط ةيركب دوزيسف «هنع
 ةباجتسا OY «Contingent reinforcement يقافتالا وأ يضرعلا زيزعتلاب
 لوصحلل ةليسوك سيلو .ةفداصم ناويحلا نع تردص ةعفارلا ىلع طغضلا

 جئاتن ريشتو . يئارجإلا ملعتلا ريت يتلا ةباجتسالا يهو .ماعطلا ىلع
 لختي ثيحب ءدادزي ةعفارلا ىلع طغضلا ةباجتسا ءادأ لدعم نأ ىلإ براجتلا
 ناك املط ءطغضلا ةباجتساب ظفتحيو .ىرخألا تاباجتسالا نع ًايجيردت رأفلا
 زيزعتلا ةجيتن ةباجتسالا «مّلعت» دق رافلا Ob انه لوقلا نكميو .عوجلاب رعشي
 بقاوع نم هالت ام ببسب ريغت دق ناويحلا كولس نأ يأ «ماعطلاب هديوزت وأ
 ىلع طغضلا ةباجتسا ولتي يذلا وه .ززعملا وأ ماعطلا ىلع لوصحلاو .راثآ وأ

 يسيئرلا لماعلاوه زيزعتلا نأ pS ىري كلذل ءةبرجتلا هذه يف ةعفارلا
 زيزعتلا موهفم انلوانت دقو اذه .كولسلا رييخت وأ ملعتلا ىلإ يدؤي يذلا
 اذه يف هنع ثيدحلل ةرورض ال اذل .قباسلا لصفلا يف هطورشو هعاونأو

 . لصفلا
 طارشإلاو يئارجإلا طارشإلا نيب مئاقلا هباشتلا نم مغرلا ىلع

 : يلي امف اهمهأ لوانتن «بناوجلا ضعب ثيح نم نافلتخي انآ الإ .يكيسالكلا

 ريغ رخ او ىطرشلا ريثملا نيب نارتقالا ةيلمع ىلع يكيسالكلا طارشإلا موقي- ١

 . ةياجتسالا هذه ولتي زيزعتو 6 عضولا اذه يف ردصت

 ةباجتسالا رارجتساب يكيسالكلا طارشإلا يف يطرشلا ريغ ريثملا موقي- ٠٠
 ءاهقبسي الو ةباجتسالا يئارجإلا طارشإلا يف زيزعتلا ولتي be ءاهجاتنإو
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 ةيوضعلا نأ ينعي اذهو ءزيزعتلا لبق ةباجتسالا ءادأ ناويحلا ىلع بجي ذإ

 ريغ ريثما ميدقت رظتنت ثيحب ءايبلس ًافقوم ذختت يكيسالكلا طارشإلا يف

 يهف «يئارجإلا طارشإلا يف ةيوضعلا Lf ءةباجتسالا يدؤتل يطرشلا

 ىلع لصحتل ةباجتسالا ءادأ اهيلع بجي ذإ .ةيباجيإو ًاطاشنو ةيلعاف رثكأ
 .ززعملا

 وحن ىلع ددحم يكيسالكلا طارشإلا يف dle VI رجتسي يذلا ريثملا نإ م

 «ةباجتسالا رجتسي الف « يئارجإلا طارشإلا يف يريثلا عضولا امأ «مات

 d تارسيثملا نأ يأ .ةيوضعلا نع ًايئاقلت ةباجتسالا هذه ثعينت لب

 . حضاو وحن ىلع ةفورعم وأ ةددحم ريغ يئارجإلا طارشإلا

 تاباجتسا نم ,bb ًاعونت رثكأ يئارجإلا طارشإلا تاباجتسا نإ ۽

 رجتسي «يكيسالكلا طارشإلا يف يط رشلا ريئملاف SAS طارشإلا

 طارشإلا يف زيزعتلا امأ «يطرشلا ريغ ريثملا اهرجتسي يتلا اهتاذ ةباجتسالا

 «ةيوضعلا نع ردصت نأ نكمي ةباجتسا ةيأ طارشإ ىلع رداقف «يئارجإلا

 نيح يف cde كولسب Gh ال يكيسالكلا طارشإلا نأ cel ىنعميو

oxةعيبط نم سيل «ةديدج تاباجتسا ليكشت «يئارجالا طارشإلاب  

 اهلثم ءادأ ةيوضعلا

 يا رجإلا طارشإلا عاونأ

 ىلإ يئارجإلا طارشإلا يف ةمدختسملا تاريثملا وأ ثداوحلا مسقنت

 وأ ةباجتسالا ةي وقت ىلإ طارشإإلا اذه فدو caylee تاريثمو ةرفنم ۳ تاري

 hit : يه طاقأ ةعبرأ يف يئارجإلا طارشإلا فينصت نكي كلذل ءاهفاعضا

 طغو ءيفوخلا طارشإلا bey .يبنجتلا طارشإلا طمنو ءيباوثلا طارشإلا

 .ةدح ىلع طغ لك لوانتتسو .يباقعلا طارشإلا

 Reward Conditioning (ياجيالا | زيزعتلا) يباوثلا طا رشإلا-١

 ثيح culty زيزعتلا تاءارجإ ىلإ ‹ طارشإلا نم طمنلا اذه ريشي

 ءادأب اهمايق ىدل (يباجيإ ززعم وأ باوث) هيف-توغرم ريثب ةيوضعلا زيزعت متي
 ىلع طغضلا ةباجتسا ءادأ دعب ماعط ةيركب رأفلا ديوزت نإ .ةنيعم ةباجتسا
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 طارشإلا نالثمي «كلضف نم» هلوق دعب ىولح ةعطقب لفطلا ديوزتو ءةعفارلا

 فرعت تاززعملاف .«تاززعملاو تاباثإلا نيب زييمتلا نم دب ال انهو . يباوثلا

 ساسحإلا جتنتس تناك اذإ امع اهفيرعت يوطني الو «كولسلا يف اهراثآب

 .اهتعيبطب ساسحإلا اذه لثم جتنتف تاباثإلا امأ ءال of ةذللا وأ رورسلاب

 Avoidance Conditioning (يبلسلا ريزعتلا) يبنجتلا طا رشإلا ۲

 ىتلا تاريثملا ثداوحلا يه ةيبلسلا تاززعملا نأ قباسلا لصفلا يف انيأر

 كلذل .اهرثأ ءاهنإ وأ اهداعبإ وأ اهفذح لاح يف ةباجتسالا ةيوقت ىلإ يدؤت

 ءهيف بوغرم ريغ وأ رفنم ريثم وأ ثداحل دح عضوب ةّيبنجتلا ةباجتسالا موقت
 ةباجتسا رأفلا ملعتي دقف .ريثملا اذه رثأ ءاهنا يف اهحاجن لاح يف يوقتو

 ةمدص نم ًاصالخ لب «ماعطلا ىلع لوصحلا لجأ نم ال ةعفارلا ىلع طغضلا
 .باقعلل ابنجت ملعملا تاميلعت ذيملتلا عيطي دقو «ةيئابرهك

 ةيوقت ىلإ نافدبي امهالكف «يباوثلا طارشإلاب هيبش يبنجتلا طارشإلا نإ ١

 aS بوغرم ريثم ةفاضإ يف اههنيب يساسألا قرفلا نمكيو «تاباجتسالا ضعب
 هيف بوغرم ريغ pte فذح وأ «يباوثلا طارشإلا ةلاح يف يريثملا عضولا ىلإ
 . يبنجتلا طارشإلا يف يريثملا عضولا نم

Omission Conditioning (يبلسلا باقعلا) Jit! طارشإلا ٠ 

 نم تاباجتسالا ضعب فاعضا وأ فك ةيلمع ىلإ طارشإلا اذه ريشي

 تاباجتسالا هذه ءادأب مايقلا OF «تاززعملا وأ باوثلا ىلع لوصحلا لجأ

 نع فكي يذلا لفطلاو .زيزعتلا وأ باوثلا نم (فذح) نامرحلا ىلإ يدؤي
 نم نامرح وأ dx ab مليف ةدهاشم نم ale < نم افوحخ رغصألا هيخأ ءاذيأ

 . طارشإلا نم عونلا اذه لثمي «ىولح ةعطق

Punishment Conditioning -(يباجيإلا باقعلا) يباقعلا طا رشإلا ٤ 

 ةباجتسا ىلع هيف بوغرم ريغ وأ رفنم ريثم قيبطت ىلإ طارشإلا اذه ريشي

 .يباقعلا طارشإلا be لثي ءرغصألا هيخأ ءاذيا
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 ىلإ نافديي امهالكف .ينذحلا طارشإلاب هيبش .يباقعلا طارشإلا نإ
 فذح يف اههنيب يساسألا قرفلا نمكيو «تاباجتسالا ضعب فك وأ فاعضا
 ريثم ةفاضإ وأ .ينذحلا طارشإلا De يف يربثملا عضولا نم هيف بوغرم ريثف

 .ياقعلا طارشإلا ةلاح يف يريثملا عضولا نم هيف بوغرم ريغ -
 Schedules of Reinforcement زيزعتلا لوادج

 يف زيزعتلا رثأ نايبل «لقتسم ريغتمك زيزعتلا ةيلمع ةجلاعم رنكس لواح
 كولسلا رييغت ثيح نم ةيلعاف ةيزيزعتلا تاءارجإلا رثكأ ديدحتو ءملعتلا
 ١ .وحملل ةملعتملا تاباجتسالا ةمواقم ىدمو

 يفتكي دقو «ةّيوضعلا نع ردصت ةباجتسا لك زيزعتب ثحابلإ موقي دق
 ىلوألا ةلاحلا يف زيزعتلا ىعديو «ىرخأ نود تاباجتسالا ضعب زيزعتب

 ةيناثلا ةلاحلا يف ىعديو Continuous reinforcement» > رمتسملا زيزعتلاب
 , Intermittent reinforcement عطقتملا زيزعتلاب

 ءوض يف .عطقتملا زيزعتلا يف «ةيزيزعتلا تاءارجإلا فينصت نكميو
 ةيلكلا تاباجتسالا ىلإ ةززعملا تاباجتسالا Ratio ةبسن وهو «لوألا «نيدعب
 لك نم ةدحاو ةباجتسا زيزعتك «يبيرجتلا عضولا ءانثأ ةيوضعلا اهيدؤت يتلا
 هذه يف زيزعتلا ئمسيو خلا . . . تاباجتسا عست وأ عبس يأ عبرأ وأ ثالث

 ةيمك ىلع ةمئاقلا روجألا عفد ةيلمعب هيبش وهو «يبسنلا زيزعتلاب .ةلاحلا
 ضغب «نيزيزعت نيب لصفت يتلا ةينمزلا ةرتفلا وهو «يناثلا دعبلاو .جاتنإلا
 ةرتفلا لالخ ةيوضعلا نع ردصت وأ ثعبنت يتلا تاباجتسالا ددع نع رظنلا

 ةعاس وأ ةقيقد وأ نيتيناث وأ ةيناث لك ةباجتسا زيزعتك «زيزعتلل ةدمتعملا ةّينمزلا
 وهو Interval ينمزلا زيزعتلاب ةلاحلا هذه يف زيزعتلا ئمسيو خلا .. . موي وأ

 .ةعاسلا ىلع ةمئاقلا روجألا عفد ةيلمعب هيبش

 ءًأريغتم وأ BU الكش chy مأ ًايبسن ناك ءاوس ءزيزعتلا ذختي دقو
 وأ تباث ددع «يبسنلا زيزعتلا يف .نيتززعم نيتباجتسا لك .نيب لصفي دقف

 ةقرختسملا ةّينمزلا ةرتفلا نع رظنلا ضغب «ةززعملا ريغ تاباجتسالا نم ريغتم
 ءينمزلا زيرعتلا يف «نيزيزعت لك نيب jot دقو «تاباجتسالا هذه ءادأ يف
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 هذه ءانثأ ةثعبنملا تاباجتسالا ددع نع رظنلا ضغب «ةرّيغتم وأ ةتباث ةينمز ةرتف

 ةتباثلا) ةينمزلا ةرتفلاو (ةريغتملاو ةتباثلا) ةبسنلا يدعب ءوض يفو .ةرتفلا
 ىبسنلا زيزعتلا لودج :يه «ةيزيزعت لوادج ةعبرأ انيدل نوكتي (ةريغتملاو

 ,تباثلا ينمزلا زيزعتلا لودجو cell يبسنلا زيزعتلا لودجو «تباثلا
 Bax ىلع لوادجلا هذه نم الك لوانتتسو ءريغتملا ينمزلا زيزعتلا لودجو
 .وحملل ةباجتسالا هذه ةمواقم ىدمو «ةباجتسالا لدعم يف اهرثأ نايبل

Fixed - Ratio Schedule 20 ىبسنلا زيزعتلا لودج ١ 

 يتلا تاباجتسالا نم تباث ددع دعب لودحلا اذه ءوض يف زيزعتلا متي

 زيمتي .خلا ...ةعساتلاو ةسداسلاو ةثلاثلا ةباجتسالا زيزعتك « ةيوضعلا اهيدؤت

 دقو .وحملل ةريبك ةمواقميو ةباجتسالا وأ لدعم عافتراب زيزعتلا نم عونلا اذه

 ثيحب «ززعملا ميدقت متي ىتم ةيوضعلا تكردأ اذإ ًانيعم the ةباجتسالا ذختت

(blyلدعم  lalعراستلاب ذخأي مث ءةرشابم زيزعتلا ميدقت دعب ةباجتسالا  

 .ززعت فوس يتلا ةباجتسالا بارتقا ىدل

 ةيملعتلا عاضوألا نم ديدعلا ىلع يزيزعتلا ءارجالا اذه قيبطت نكمي

 ءارجا دعب وأ ء«ةحيحص تاباجتسا سمخ لك دعب ملعتملا زيزعتك «ةيسردملا
 يبسنلا زيزعتلا لودج جتني . خلا . . .ةحيحص ةيباسح تايلمع رشع لك

 ةبسن تناك اذإ ةصاخبو «تاباجتسالا ءادأ لدعم يف ًارارقتسا تباثلا
 تاباجتسالا ةبسن تضفخنا املك تابثلاو تاباجتسالا ىلإ ةززعملا تاباجتسالا

 نم ريثكلا ايدؤي ثيحب «ناويحلاو ناسنإلا طارشإ نكي هنأل .ةززعملا

 تاباجتسالا ةبسن ضيفخت ةيلمع نإو .ززعملا ىلع لوصحلا ةيغب تاباجتسالا
 ميدقت نود هيف بوغرملا كولسلاب ظافتحالا ىلإ فاطملا dle يف يدؤت ءةززعملا

Ul1966) قالطإلا ىلع تاززعم  .(Whitlack,يف ةباجتسالا لمحت ثيحب  

 ماه يوبرت فده اذهو «يجراخ ززعم يأب اهمعد نود «زيزعتلا ةوق اهتاذ

 نود هيف بوغرملا كولسلاب ملعتملا ظفتحي ثيحب «هقيقحت لجأ نم يعسلا بجي
 ٠ .ةيجراخ تاززعم راظتنا
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 Variable - Ratio Schedule ريغتملا يبسنلا زيزعتلا لودج  ؟

 نم نيعم طسوتم بسح لودجلا اذه ءوض يف زيزعتلا متي
 «تاباجتسا رشع وأ عبس وأ ثالث طسوتملا اذه نوكي دقو «تاباجتسالا

 رشع طسوتملا ناك اذإف ءدمتعملا طسوتملا ددعلا نمض ةباجتسا ةيأ ززعت ثيحب

 ىلوألا ةباجتسالا نيب حوارتت ةباجتسا Uf زيزعت نكمي ءالثم تاباجتسا
 تاباجتسالا ىلع ةيلكلا تاباجتسالا ميسقت لصاح نوكي نأ ىلع «ةرشاعلاو

 .طسوتملا اذهل ًايواسم ءةززعملا

 نم We ةيلاع تالدعم ءادأ ىلع ةيوضعلا تحب لودجلا اذه زيمتي

 اهلعجي يذلا رمألا «يلاتلا زيزعتلا ثودحب ؤبنتلا نم اهنكمت مدعل «ةباجتسالا
 يزيزعتلا ءارجإلا اذه يف ةملعتملا تاباجتسالا زيمتت اك ceils طاشن ةلاح يف

 اذه حضتيو .ًليحتسم ًارمأ سيل Lage نأ الإ ءوحملل ًادج ةريبك ةمواقمب
 بالطلا دنع يعوطلا كولسلا زيزعت ةلاح يف يزيزعتلا ءارجالا نم عونلا
 .ام يسردم بجاو ءادأ وأ نيعم لاؤس ىلع ةباجإلل مهعباصأ نوعفري نيذلا

 كولسلا ززعي «ةباجإلاب نيعوطتملا بالطلا دحأل يئاوشعلا رايتخالا نإ
 daly .لبقتسملا يف ًارتاوت ast عبصألا عفر ةباجتسا ودغتو «هيدل يعوطتلا

 ىلع ةباجإلاب عوطتلاو مهعباصأ عفر ىلع بالطلا ضعب ةرباثم رسفي ام اذه
 .ةحيحصلا ةباجإلاب مهناقيإ مدع ةلاح يف ىتح ءملعملا ةلئسأ

 عفترم ءادأ .لدعمب ريغتملا يبسنلا زيزعتلا لودج زيمت نم مغرلا ىلعو
 GY ءةيملعتلا عاضوألا ضعب يف همادختسا Lt الف ءوحملل ةريبك ةمواقمو

 روعش ىلإ يدؤي دقو «نيرمتسملا رتوتلاو قلقلا نم ةلاح يف ملعتملا عضي
 .زيزعتلا ثودح مدع لاح يف طابحالاب قيمع

Fixed - interval schedule تباثلا ىنمزلا زيزعتلا لودج  “* 

 ةيوضعلا زيزعتك «ةتباث ةّيئمز تارتف بسح لودجلا اذه يف زيزعتلا متي
 طبتريو خلا ...عوبسأ وأ موي وأ ةعاس لك وأ cooly رشع وأ سمخ لك

 ةينمزلا ةرتفلا لوطب وأ زيزعتلا راركت تارم ددعب ةداع ةباجتسالا لدعم

 ءادأ لدعم دادزي ثيحب Wl زيزعتلاو قباسلا زيزعتلا نيب ةلصافلا
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 تارم ترثك املك وأ «ةرتفلا هذه ترصق املك وحملل اهتمواقمو ةباجتسالا

 يزيزعتلا ءارجالا اذه يف ةباجتسالا رهظُت .ةّيلكلا طارشإلا ةرتف ءانثأ زيزعتلا

che teذخأي مث «ةرشابم زيزعتلا دعب ةباجتسالا لدعم ضفخني ثيحب  
 ىصقألا ode غلبي ذإ يلاتلا زيرعتلا تقو بارتقا ىدل يجيردتلا عراستلاب

 ةردق ىلإ يباجتسالا طمنلا اذه دوعي دقو .ةرشابم زيزعتلا ثودح لبق

 .زيزعتلا تقوب ؤبنتلا ىلع ةّيوضعلا

 ءادأ يف تباثلا ينمزلا لودحللا بسح ززعملا يناسنإلا كولسلا ىدبتي

 ةّينمز تارتف بسح ةمظنم تاناحتمالا جمارب نوكت امدنع «يساردلا بلاطلا

caelنم ديدعلاف ءةيونسلا وأ ةّيلصفلا وأ ةيرهشلا وأ ةّيعوبسالا تارابتخالاك  

 ىلع لوصحلل ةليوط ةرتفب ناحتمالا دعوم لبق ًاريثك نوسردي ال بالطلا

 تقو برتقا املك ًابلاغ مهتسارد لدعم دادزيو (حاجنلا وأ تاجردلا) ءززعملا

 «ةرشابم ناحتمالا لبق لدعملا اذهل ىصقألا دحلا غلبي ثيحب «ناحتمالا

 بنجي هنأل ةيملعلا عاضوألا يف يزيزعتلا ءارجالا اذه مادختساب ةداع حصنيو

 .قلقلاو رتوتلا تالاح نم بلاطلا

 Variable - interval Schedule ريغتملا ىنمزلا زيزعتلا لودج ع

 لك نيب لصفت ةتوافتم ةينمز تارتف بسح لودجلا اذه يف زيزعتلا متي
 ةيوضعلا نع ردصت ىتلا تاباجتسالا ددع نع رظنلا ضغب .نييلاتتم نيزيزعت

 ددحم ينمز طسوتمب تارتفلا هذه Lig نأ بجي نكلو «تارتفلا كلت ءانثأ

 ةيلكلا ةّينمزلا ةرتفلا لوط ميسقت لصاح نوكي ثيحب «ثحابلا هدمتعي
 زيزعتلا تارم ددعل ايواسم .ددحملا ةينمزلا ةرتفلا طسوتم ىلع 41

 . طارشالا ةيلمع ءانثأ اهؤادأ بجاولا

 ال ثيحب «ماظتنالاو رارقتسالاب يزيزعتلا ءارجإلا اذه يف ءادألا زيمتي

 زيزعتلا لودج يف ىدبتي يذلا - عراستلاو ؤطابتلا - يباجتسالا طمنلا رهظي

 رمألا ءزيزعتلا ثودح تقوب ؤبنتلا ىلع ةيوضعلا ةردق مدعل «تباثلا ينمزلا

 ةباجتسالا زيمتت كلذل «رمتسمو ايبسن تباث طاشن ةلاح يف اهلعجي يذلا

 .وحملل ةريبك ةمواقمبو رقتسمو عفترم لدعمب
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 يف ريغتملا ينمزلا زيزعتلا لودجل اقبط ززعملا يملعتلا كولسلا حضتي

 ةيوغللا رباخملا يف ةينجألا تاغللا ملعت زيزعت يفو .ةئجافملا ی

 ًاينمز الودج ملعملا دمتعي امدنع (يئارجالا ملعتلا تاقيبطت ىدحإ يهو)

 نم ةرتف لك يف راتخي ثيحب .مهتاباجتسا حيحصتو هبالطل عامتسالل ًاريغتم
 عمتسيو «ةيئاوشع ةقيرطب هبالط دحأ ءاهدمتعي يتلا ةتوافتملا ةينمزلا تارتفلا

 لوادج ضارعتسا لالخ نم نيبتي 7. موزللا دنع هزيزعتب موقيل هتاباجا ىلإ

 «ةباجتسالا لدعم يف رثؤت ةنيابتملا ةيزيزعتلا تاءارجالا نإ .ةقباسلا زيزعتلا
dyءاهطغ  Gyتاءارجالا لضفأ ديدحت انلواح اذإو .وحملل اهتمواقم  

 نكي .وحملل اهتمواقمو اهرارقتساو chew لدعم ثيح نم ةيزيزعتلا

 نم Ja عطقتملا زيزعتلا ob ءةرفاوتملا تاساردلا ee ءوض يف لوقلا

 زيزعتلا نأو «ينمزلا زيزعتلا نم لضفأ يبسنلا زيزعتلا نأو ءرمتسملا زيزعتلا
ellىلإ هابتنالا بجي نكلو .تباشلا زيزعتلا نم لضفأ  vans of 

 ًايبسن ناك ءاوس .ريغتملا زيزعتلاف ةّيبناج ةيلاعفنا ًاراثآ ةيزيزعتلا تاءارجإلا

 «طابحإلاو قلقلاو رتوتلا نم ةلاح ىلإ فورظلا ضعب يف يدؤي دق cles مأ
 عاضوألا يف ةصاخبو .رذح وحن ىلع تاءارجإلا هذه لثم مادختسا بجي اذل

 . ةيسردملا ةّيملعتلا

 Shaping ليكشتلا

 وأ , ملعتملا كولسلا ىلع but لجأ نم ةداع ppl مدختسي

 ملعت ىلإ el رطب رطضي ملعملا وأ ثحابلا نأ ديب «هعيسوتو هميمعت وأ «هليدعت

 .ملعتملل وأ ةيوضعلل ةيكولسلا ةليصحلا يف ةرفاوتملا ريغ تاباجتسالا ضعب

 ال يتلا رصانعلا نم ةدقعم ةلسلس هميلعت يف بوغرملا كولسلا نمضتي دقو

 موهفم رتكس عضو كلذل «بسانلا بيترتلاب يئاقلت وحن ىلع ثعبنت
 LEY ضعب ءادأ ةيوضعلا ميلعتو ءةلكشملا هذه ىلع بلغتلل «ليكشتلا»

 بسح كرحتلا مامحلا ضعب ملع دقو ءًايئاقلت انع ىدبتت ال يتلا ةّيكولسلا
 ,نيعم مقر وأ فرح لكش مامحلا ةكرح ذختت ثيحب ءالعف ةنيعم لاكشأ

 الصأ ةيوضعلا ىدل ةرفاوتملا ريغ ةيكولسلا طاغألا ضعب ميلعت عاطتسا يأ
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 بوغرملا يكولسلا فدحلا ديدحت ةيلمع ىلع ليكشتلا تاءارجا يوطنت

 نم ًايجيردت برتقت يتلا ةعباشتملا تاوطخلا نم ةلسلس ىلإ هتئزجتو «هيف
 قيقحم ىلإ يدؤملا بيترتلاب ةدح ىلع ةوطخ لك زيزعت متيو «فدهملا غولب
 ةيوضعلا تنقتا اذإ الإ ةيلات ةوطخ ىلإ لاقتنالا ثدحي الو ءدوشنملا فدهلا

 / Successive يلاتتملا بيرقتلا نم en اذه رمتسيو lh ةقباسلا ةوطخلا ءادأ

Approximationبولطملا كولسلا ىيقحت نم نكمتلا ىتح . 

 يكولسلا طمنلا اوددح اذإ مهبالط كولس ليكشت نوملعملا عيطتسي
 يتلا تاباجتسالا جئاتن ىلع اوعلطاو «قيقد لكشب هميلعت يف نوبغري يذلا

Looةعجارلا ةيذغتلاب بالطلا ءالؤه ديوزتب اوماقو «ملعتلا ءانثأ بالطلا  

 ,فزعلاو مسرلاو ةباتكلاو ةءارقلاك ةّيملعتلا تاراهملا نم ديدعلا نإ .ةبسانملا

 هابتنالا بجي نكلو ءابناقتاو اهنم نكمتلل ليكشتلا تاءارجا مادختسا مزلتست

 ةعرسلا هذه نوكت نأ بجي ثيحب «زيزعتلا لدعم ةعرس ىلإ ددصلا اذه يف

 ةيلات ةوطخخ ىلإ لاقتنالا مدع بجي اك ءابئاقتا بولطملا تاباجتسالل ةبسانم

 ةوطخلل ًاقباس Whee ربتعت ally اهقبست يتلا ةوطخلا نم نكمتلا لبق

 . ةديدجلا

 يطارشإلا ملعتلا تاقيبطت

 يف يطارشإلا ملعتلا ءىدابم «لاعف لكشبو .سفنلا ءالع مدختسا

 ودبي ال دقو . يكولسلا جالعلاو ةيبرتلا يلاجم يف ةصاخبو cite تالاجم
 بيلاسأ «حضاو وحن ىلع فضصت طارشإلا ءىدابم OF .برغتسملا رمألاب اذه

 داجيا ىلإ ءىدابملا هذه لاعفلا مادختسالا ىدأ دقو «هتاءارجاو كولسلا رييغت

 ءاوس دح ىلع ىميلعتلا ريغو يميلعتلا كولسلا ةحلاعل ةلاعف تاينقت

 جالعلا ينو ةيميلعتلا عاضوألا يف يطارشإلا ملعتلا تاقيبطت :يلي ايف لوانتتسو
 . يكولسلا

 : ميلعتلاو يطارشإلا ملعتلا أ

sa)1958, 1961) رتنكس نيب  (Skinner,طارشإلا ءىدابم قيبطت ةيناكما  

 ىلإ هثوحب تدأو «ةّيملعتلا  ةيميلعتلا عاضوألا نم ريثكلا ىلع يئارجإلا
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 موهفم لعلو «ةيوغللا رباخملاو ةيملعتلا تالآلاك ةفلتخم ةيميلعت تاينقت ريوطت
 . يئارجإلا طارشإلا ءىدابم ةيمهأ ةيوبرتلا تاقيبطتلا AST نم جمربملا ملعتلا

 يف يئارجإلا طارشإلا ءىدابم مادختسا ىلع ملعتلا اذه موهفم يوطني
 ةريغص ءازجأ ىلإ ةّيميلعتلا ةداملا مسقت ثيح .ةفلتخملا ةّيساردلا داوملا ميلعت
 هذه بالطلا ملعتي .ةبولطملا فادهألا قيقحتل نيعم وحن ىلع iy ًايبسن

 cya soll نم اونكمتي Se ىرحخأل ةوطخ نم نومدقتيف ley ةداملا

 مامتهالا عوضوم تاوطخلا نم ةوطخ لك يف ةعجارلا ةيذغتلاب مهديوزت متيو
 اونكمت اذإ الإ ةيلاتلا ةوطخلا ىلإ لاقتنالا متي الو .ةئطاخلا مهتاباجإ حيحصتل
 امناو ءاهتاذ يف ةميق ةيأ كلمت الف ةّيميلعتلا تاللآلا امأ .ةقباسلا ةوطخلا نم
 نع ءانغتسالا ىلإ نآلا نوثحابلا عزنيو .طقف ةّيميلعتلا ةدالا طبض ىلع لمعت

 .بتك JSS ىلع de ةّيملعتلا داوملا ميظنتو .تالآلا هذه

 By يئارجإلا ملعتلا ءىدابم نم ةدافتسالا ىلع جمربملا ملعتلا موقي

 ٠ يلي ايف اهحاضيا نكمي :

 ١ ذإ ءهطاشنو بلاطلا ةيلاعف ىلع ظفاحي « ةيلاتتم تاوطخ يف ةيملعتلا ةداملا لسلست نإ

 هذه اهيلع يوطنت يتلا تاوطخلا نم ةوطخ لك نع بيجي نأ هيلع بجي
 1 .ةداملا

 حيحصتو «ةدح ىلع ةوطخ لك يف ةعجارلا ةيذغتلاب ملعتملا ديوزت نإ- ؟
 .زيزعتلا ةيلمعب ةهيبش ةيلمع لكشي «ةيذغتلا هذه ءوض يف هتاباجتسا
 أدبم دكؤي «ةرمتسملا ةّيجيردتلا تاوطخلا نم ةلسلس ربع بلاطلا مدقت " 

 .كولسلا ليكشت تاءارجإو يجيردتلا ملعتلا
 قورفلا ةاعارم ًادبم دكؤي ءهب صاخ ملعت لدعم بسح ملعتملا مدقت-4

 .قباسلا ملعتلا ىلع ىحاللا ملعتلا فقوتو .نيملعتملا نيب ةيدرفلا

 يكولسلا جالعلاو يطارشإلا ملعتلا ب |

 مظعم نأ هداقم يساسأ vel sl لع يكولسلا جالعلا موهفم موقي

 اذه Sle ناك كلذل «ملعتلا ةيلمعل ةجيتن يه «يوسلا ريغ كولسلا عاونأ .

 نكي ثيح «طارشإلا ءىدابم قيبطت يف ةيمهأ تالاجملا رثكأ نم جالعلا .

Yor 



 ةلازإ وأ فاعضإ قرط ةفلتخملا ةيكولسلا تالكشملا يوذ دارفألا ميلعت

 نم اونكمتيل ab بوغرملا كولسلا ةيوقت وأ زيزعتو «هيف بوغرملا ريغ كولسلا
 .ةعاجن AST وحن ىلع مهتئيب عم لعافتلاو «مهتالكشم ىلع بلغتلا

 ريغ كولسلا طامنأ ديدحت يه «يكولسلا جلاعملل ةيسيئرلا ةمهملا نإ
 نوهجاوي نيذلا دارفألا ديوزتو ءاهتلازإل طارشإلا ءىدابم مادختساو «يوسلا

 ةديدحلا كولسلا طامنأ ةيوقت ىلإ يدؤت ةلاعف تايجيتارتساب طامغألا هذه لثم

 نم ديدعلا نع يطارشإلا ملعتلا ءىدابم ترفسأ دقو .اهيف بوغرملا

 YY «ثحبلاب اهوانتن نل يتلاو .فدهلا اذه لثم ققحت يتلا تاءارجإلا

 ىودج تنيب دق «ةديدع تاسارد نإ .باتكلا اذه فادهأ نم تسيل

 نم ديدعلا جالع يف .يباقعلا وأ يباثإلا وأ يبنجتلا طارشإلاك .طارشإلا

 نأ تنيب اك .ءاوس دح ىلع نيدشارلاو لافطألا دنع ةيكولسلا تالكشملا

 جالعلا عاونأ نم ةعاجن AST طارشالا ءىدابم ىلع مئاقلا يكولسلا جالعلا

 تالاحو .ةعونتملا ةّيضرملا فواخملا ةجلاعم dle يف ةصاخبو .ىرخألا

 ش ..نامدإلا

Observational Learning ةظحاللاب ملعتلا 

 ءناسنإلا نأ هدافم ضارتفا ىلع ةظحالملاب ملعتلا جذومن موهفم موقي

 مهمتافرصتو مهرعاشمو «نيرخآلا تاهاجتاب رثأتي «يعامتجا نئاكك
 مهتاباجتسا ةظحالم قيرط نع مهنم ملعتي نأ عيطتسي يأ «مهكولسو
 نأ انربتعا اذإ cab ةيوبرت ةيمهأ ىلع «ضارتفالا اذه يوطنيو .اهديلقتو

 متي نأ نكمملا ريغ نم ودبي ذإ .ةيعامتجا ةيلمع .يساسألا هموهفمب ميلعتلا |

 وأ ةيزيزعتلا راثآلل ًاقبط يأ ءطقف ةرشابملا ةربخلاو ةسرامملا قيرط نع ملعتلا
 ال كلذك رمألا ناك ولو .هتاذ ملعتملا درفلا 435 يذلا SLU ةّيباقعلا

 اندمتعا اذإف .دشرلا ةلحرم ىتح ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا سانلا مظعم عاطتسا

 ملعتلا ةادأ وه ءرشابملا زيزعتلا نأ انربتعاو call ةيطارشإلا ةربخلا ىلع

 ريغو ةّيكرحلا تاراهملاو تاباجتسالا نم ديدعلا ءادأ يف انلشفل ,ةديحولا
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 يف لشفت .يئارجإلاو يكيسالكلا .هيعونب طارشالا ءىدابم نإ .ةيكرحلا .
 ةديدجلا تاباجتسالا ضعب ءادأ نم لفطلا نكمت ريسفت يف «ةريثك لاوحأ

clsهكالتماو «لفطلا مامأ تاباجتسالا هذه ءادأب موقي جذومن رفاوت لاح يف  
 . اهئادأل ةمزاللا تاردقلل

 باوثلاب ملعتملا وأ ظحالملا كولس رثأت ةيناكما ىلإ ةظحالملاب ملعتلا ريشي

 ناكم هسفن ملعتملا ليختي ثيح «رشابم ريغ وأ يليدب وحن ىلع باقعلاو
 ام ةجيتن «باقع وأ باوث نم جذومنلا اذه بيصي ام ظحاليو «جذومنلا

 ريغ وأ نيرشابم اناك ءاوس «باقعلاو باوثلا نأ ريغ .كولس نم هب موقي
 ةظحالم لب «ةرشابم ةيلوؤسم كولسلا ملعت نع نيلوؤسم اسيل «نيرشابم
 نع نالوؤسملا امه cane ةرداصلا تاباجتسالا ةاكاحمو «جذومنلا كولس

 ملعتلا ةيلوؤسم اهيلإ بسنت ىرخأ تاريغتم ةيأ لاخدإل ةرورض الو «ملعتلا
 , ةظحالملاب

 ,ةظحالملاب ملعتلا ريسفتل نييرورض ريغ باوثلاو باقعلا نأ اكو
 جذومنلا اذه ريسفتل أطخلاو ةلواحملا أدبم ىلإ ءوجللا يرورضلا ريغ نم كلذك

 ملعتلا نإ .ةيطارشإلاو ةيطابترالا ملعتلا جذامت يف لاحلا وه امك «يملعتلا

 تاباجتسالاو جذومنلا كولس نيب رشابملا طبرلا قيرط نع ثدحي ةظحالملاب
GHتاباجتسا ليجستب ظحالملا اذه موقي ثيح .ظحالملل ةيزمرلاو  

 ديري امدنع نئارقك اهمادختساب موقي مث «يزمر وحن ىلع اهنيزختو جذومنلا
 ضعب ىلع ديكأتلا ىلإ ريشي اذهو . يرهاظ وحن ىلع تاباجتسالا هذه ءادأ
 . ملعتلا ةيلمع ريسفت يف ةّيفرعملا تايلمعلا

 ae ةليوط تاونس ذنم فورعم ةظحالملاب ملعتلا نأ نم مغرلا ىلع 00
 ةليلقلا تاونسلا يف ملعتلا اذه بناوج ةسارد اولوانت سفنلا ءاملع نأ الإ
 elle AST نم (8ةصلان22, 1966, 1969, 1977( ارودناب لعلو .طقف ةيضاملا

 . ةفلتخملا هراثآو هطورش نايبو ملعتلا اذه ةسارد يف ةمهاسم سفنلا
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dakeًايناسنا ًاجذرم ىلوألا ةعومجملا تدهاش ثيح  dash Leموقي وهو  

 ناسنإلا مجحب ةّيكيتسالب ةبعل وحن ةيظفلو ةيدسج ةيناودع تاباجتساب
 نكلو ءاهتاذ ةّيناودعلا ثداوحلا ةدهاشمل ةيناثلا ةعومجملا تضرعتو «يعيبطلا
 ةدهاشل تضرعت دقف ءةفلاثلا ةعومجملا امأ .يئامنيس مليف لالخ نم
 ةعبارلا ةعومجملا تمدختساو .ينوترك مليف لالخ نم اهتاذ ثداوحلا
 يف «ةيناودعلا ثداوحلا هذه نم يأ ةدهاشل ضرعتت مل ذإ «ةطباض ةعومجمك
 ريغو ملاسم جازم يذ يناسنا جذومت ةدهاشمل ةسماخلا ةعومجملا تضرعت نيح
 .يناودع

 LL تاعومجم دارفأ ىلع ةفلتخملا جذامنلا ضرعو ةجلاعملا ءارجا دعب

 هباشم عضو يف تاعومجملا هذه لافطأ نم لفط لك عضو مت ءاهعيج
 ةظحالمب نيظحالملا نم ددع ماقو .جذومنلا كولس هيف ظحال يذلا عضولل
 تاباجتسالا ليجستو .دمحاو هاجتا يذ ةذفان جاجز ربع لافطألا كولس
 مث .ةفلتخملا تاعومجلملا لافطأ اهادأ يتلا ةيظفللاو ةيدسجلا ةيناودعلا

 طسوتم غلبف ةدح ىلع ةعومجم لك تاباجتسا طسوتم اوجرختسا
 ٩۲ ةيناشللو ءةباجتسا ١م ىلوألا ةعومجملل ةيناودعلا تاباجتسالا
 CY ةسماخللو «ةباجتسا OF ةعبارللو ءةباجتسا ۱۹۸ ةثلاثللو «ةباجتسا
 . ةياجتسا

 تاعومجملل ةيناودعلا تاياجتسالا طسوتم نأ ةساردلا هذه جئاتن نيبت
 تاباجتسا طسوتم ًاريثك قوفي «ةيناودعلا جذامنلل تضرعت يتلا ىلوألا ثالثلا
 جئاتنلا نيبت اك . جذومنلا ةدهاشمل ضرعتت مل يتلا(ةطباضلا) ةعبارلا ةعومجملا
 ريغو ملاسم dpe تضرعت يتلا «ةسماخلا ةعومجملا تاباجتسا طسوتم نأ
 .ةعبارلا ةعومجملا تاباجتسا طسوتم نم لقأ «يناودع

 ملعتلل راثآ BW حارتقا ىلإ ارودناب داق دق .جئاتنلا هذه لثم ليلحت نإ

 تاباجتسالا .ضعب ريرحت وأ فكو «ةديدج تاباجتسا ملعت «يه «ةظحالملاب
 راثآلا هذه نم AS لوانتنسو اذه .ةمّلعتملا تاباجتسالا ضعب روهظ ليهستو
 .ةدح ىلع
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 ١ ةديدج تاباحتسا ملعت :

 «نيرخآلا ءادأ ظحال اذإ ةديدج كولس طامنأ ملعت ظحالملا عيطتسي
 ظحالملا ةليصح يف تسيل ةديدج ةباجتسا ءادأب جذومنلا موقي امدنعف
 هتدلاو ظحالي يذلا لفطلا نإ .اهديلقت ظحالملا اذه لواحي «.ةّيكولسلا
 يسركلا مادختسا ملعتي ء عفترم فر نم ام ءيش لوانتل يسرك ىلع ةفقاولا
 ملعملا موقيو .هلوانتم جراخ عقت يتلا ءايشألا ىلإ لوصولاو هتماق ةلاطإل
 ةملك ةباتك وأ ةيباسح ةلأسم حرشل ةروبسلا مدختسي امدنع جذومنلا ةفيظوب
 نيذلا لافطألا ملعت دقو .ةديدج تاباجتسا ءادأ كلذب مهملعي ثيح ء«ةنيعم
 يف نكت ds cle هوفتي جذومنلا ناك ةديدج تادرفم ارودناب ةسارد مهتلوانت
 .ةيوغللا مهتليصح

 تاليثمتلاف ha GL وأ ةيقيقحلا جذامنلاب ظحالملا كولس gk ال
 ريطاسألاو نويزفلتلاو Ll بتكلاو ةفاحصلا ربع ةرفاوتملا ةيزمرلاو ةيروصلا
 . يحلا جذومنلا ةفيظوب موقتو «جذامنلل ةماه رداصم لكشت «ةّيبعشلا اياكحلاو
 ةيحلا جذامنلا يف هوظحال ءاوس يناودعلا كولسلا ديلقت ىلإ ةداع لافطألا ليميو
 ارودناب ةسارد acy ام اذهو «ةينويزفلتلا مالفألا وأ ةيئامنيسلا مالفألا وأ

 . مات حوضوب

 ريرحتلاو فكلا - ۲
 وأ تاباجتسالا ضعب فك ىلإ نيرخآلا كولس ةظحالم dhe يدؤت دف

 وأ ةّيبلس بقاوع جذومنلا arly اذإ ةصاخبو .كولسلا LU ضعب ءادأ بنجت
 دحأ بقاعي يذلا ملعملاو .كولسلا اذه يف !Slee ءارج نم اهيف بوغرم ريغ
 ape ىلإ باقعلا رثأ لقني .نيرخآلا ذيمالتلا نم ىأرم ىلع ذيمالتلا
 . مهليمز باقع ببس ناك يذلا كولسلا ءادأ نع نوعنتمي ثيحب ءذيمالتلا

 ىلإ يأ «كلذ سكع ىلإ نيرخآلا كولس ةظحالم ةيلمع يدؤت دقو
 هجاوي ال يتلا ةلاحلا يف ةصاخسو ةدّيقملا وأ ةفوفكملا تاباجتسالا ضعب ريرحت
 عافترا نإ .لاعفأ نم هب ماق ام ةجيتن ةراس ريغ وأ ةئيس بقاوع جذومنلا اهيف
 ةسارد يف ىلوألا ثالثلا تاعومجملا دنع ةيناودعلا تاباجتسالا ءادأ ىوتسم
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 تاباجتسالاف «ريرحتلا ةرهاظ ىلإ لقألا ىلع هنم ءزج يف دوعي ءارودناب

 كلذ ىلع نهربت اك Heol ةيكولسلا لافطألا ةليصح يف ةرفاوتم ةيناودعلا
 تاباجتسالا هذه نأ ديب ءةطباضلا ةعومجملا لافطأل ةيناودعلا تاباجتسالا

 نكلو «يناودعلا كولسلا ىلع ةئيبلا اهضرفت يتلا دويقلا ببسب ًابثزج ةفوفكم
 ةّيبلس بقاوع ةيأ هولتي نأ نود يناودعلا جذومنلا كولس لافطألا ظحال امدنع

 تررحت -ارودناب دنع ةيناودعلا جذامنلل ةبسنلاب رمألا وه امك  ةراس ريغ وأ

 .ًارتاوت رثكأ تدغو ميدل ةيناودعلا تاباجتسالا

 ماظنلا دعاوقل ذيمالتلا كاهتنا يف لج وحن ىلع كولسلا ريرحت حضتيو
 هذه كاهتنا يف اوحجن دق ذيمالتلا نم مهريغ نوظحالي امدنع «يسردلا
 مادختسا نكميو اذه .مهكولس نع ةّيبلس راثآ ةيأ بترتت نأ نود دعاوقلا

 نم فاخي يذلا لفطلاف ,لافطألا فواغ ضعب جالع يف كولسلا ريرحت ةرهاظ

 نيرخآ ظحالي امدنع «هفواغ نم ررحتي نأ نكي ءءايشألا ضعبل بارتقالا

 .اهفاخي يتلا ءايشألا نم نوبرتقي

 يوق وحن ىلع طبتري «جذومنلا كولسل يريرحتلا وأ يفكلا رثألا نإ
 ءةلؤم وأ ةراس ريغ راثآلا هذه تناك اذإف :كولسلا اذه نع مجنت يتلا راثآلاب

 ىلع ةلؤم ريغ وأ ةراس UY تناك اذإ امأ «يفكلا عونلا نم رثألا نوكيسف

 «يطابترالا ملعتلا رظن ةهجو عم اذه قفتي .ًايريرحت رثألا نوكيسف «لقألا
 وأ نيرشابم اسيلو نايزمر ةظحالملاب ملعتلا يف باقعلاو باوثلا نأ ديب

 . نييعقاو
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 ةليضح يف عقت يلا !< 645 LI aهنأ الإ «قبسم وحن ىلع اهملعت يتلاو

 تاباجتسالا ركذت ىلع ظحالملا دعاسي جذومنلا كولس نأ يأ .اهمدختسي ال

 ةهماشملا عاضوألا يف اهمادختسا ودغي ثيحب « جذومنلا تاباجتسال ةبءاشملا

 ةّينواعتلا تاباجتسالا ضعب ملعت يذلا لفطلاف .ًارتاوت رثكأ  dyءاهسراي

 نأ نكي  biog.ينواعت كولس يف نيكمہنم لافطألا ضعب ظحالي امدنع
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 لوانتي ليهستلاف cop A ةيلمع نع كولسلا ليهست ةيلمع فلتخت
 اهرتاوت وأ اهثودح ردني يتلاو «ةديقملا وأ ةفوفكملا ريغ ةملعتملا تاباجتسالا

 ةظحالم ببسي اهرتاوت ةدايز ىلع لمعيف «مادختسالا مدع وأ نايسنلا ببسي

cantريرحت امأ .تاباجتسالا هذه لثم يدؤي  Alلوانتيف  

 ele ًافقوم ةيعامتجالا ةئيبلا اهتم فقت يتلا ةديقملا وأ ةفوفكملا تاباجتسالا

 نود تاباجتسالا هذه لثم oop جذومن ةظحالم ببسب اهريرحت ىلع لمعيف

 . ءوس ةبيصي نأ

 ةظحالملاب ملعتلاو ميلعتلا
 - ةيميلعت ةينقتك «ةظحالملاب ملعتلا جذومن ob لئالدلا ضعب يحوت

 Se يف ةصاخبو ,ىرخالا ملعتلا Cale ضعب نم ةيلاعف AST وه «ةّيملعت

 اذه ةيمهأ حضتتو .ةدقعملا ةيكرحلا تاراهملا وأ ,ةيعامتجالا تاراهملا ميلعت

 tall ةفرغ لخاد ملعملا هب موقي يذلا يلعافتلا رودلا لالخ نم ملعتلا .

 ىلع هنع ردصي يذلا كولسلا عونتل .هذيمالتل ةبسنلاب Lee اجذومت لثمي هنأل
 مهيملعم كولسب نورثأتي ذيمالتلا نأ ,ةديدع تاسارد تنيب دقو . مهنم ىأرم

 White, 1967; Gagné and) مهحئاصنو bly مهرثأت نم AST .مهتافرصتو

«Middle brook 1977)خلا . . دودولاو يراثيإلاو نواعتملاو بيجتسملا ملعملاف  

 دنع اهنيوكت ىلإ ةدهاج ةيبرتلا ىعست chile ةيكولس LUL هبالط دوزي
 اذه نإو .لاعف ريثأت يذ جذومنك هرودل ملعملا كاردا نإ . ةّيلبقتسملا لايجألا

 ةيكولس بناوج لوانتي لب ءطقف Gall تامولعملا ىلع ًاروصقم سيل ريثأتلا
 .اهيف بوغرم ةيكولس ءادأ ىلع لاوحألا نم ريثك يف هدعاسي Lat ةديدع

Meaningful Learning ol ود ملعتلا 

 ريغ ةيطارشالا وأ ةيطابترالا ملعتلا جذامغ نأ سفنلا ءالع ضعب ىري

 ةيفرعملا تايلمعلا ضعب ىلع نودكؤيو «ةفاك ملعتلا عاونأ ريسفت ىلع ةرداق

Cognitive processesتاريثمك «راصبتسالاو لالدتسالاو ريكفتلاو مهفلاك  

 سرادملا يف ةصاخبو ءملعتلا نأ نوريو .ملعتلا ةيلمع يف مهاست ةّيساسأ
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 تايلمعلا ةلحرم «سرادملا هذه بالطل Gaal ومنلا غلبي ثيح «ةيوناثلا
 يف ملعتلا نأل ءىرخأ ةيريكفت بيلاسأو قرط ىلإ ةجاحب «ةدرجملا ةّيلقعلا

 سيلو .«نيناوقلاو ءىدابملا جاتنتساو تاقالعلا كاردا ىلع فقوتي ءةلحرملا هذه

 .طقف تاباجتسالاو تاريثملا نيب يئاوشعلا طبرلا ىلع

 تايجيتارتسا ىلع ينبملاو ءاهنيب ةمئاقلا تاقالعلاو ميهافملا كاردإ نإ
 ىلع دوست يهو «ىنعم تاذ تاقالعلاو ميهافملا هذه لعجي .ةمظنم ةيفرعم

 تايضايرلا جهانم يف ةصاخبو ءةعونتملا ةيساردلا جهانملا يف ريبك وحن

 وأ مهف ةيلمع ىلع «ملعتلا يف ينرعملا هاجتالا باحصأ دكؤي كلذل . مولعلاو

 رثكأ «ةيميلعتلا ةداملاب ةقالعلا تاذ تاريغتملا وأ ميهافملا نيب تاقالعلا كاردإ

 نب نّوكي لب «تاطابترا بستكي ال ملعتملاف ءزيزعتلا ةيلمع ىلع مهديكأت نم
 يرطني يتلا تاقالعلا fat يف رصبتلا نم هنكمت Cognitive structures ةيفرعم

 «ةيسحلا تامولعملا لابقتسا ةيلمع ىلإ Cognition يفرعملا كاردإلا ريشيو,

 .اهمادختساو اهركذت قرطو ءاهنيزختو ءاهبيذهتو ءاهديوزت وأ اهنيوحتو

 ءةبلاس ةيوضع سيل يرشبلا نئاكلا نأ .نويفرعملا سفنلا ءالع روصتيو
 «لاعفو طيشن نئاك وه لب ءاهنيب طبرلاو تاريثملا لابقتسا ىلع اهرود رصتقي
 ىلع اهتحلاعمو ةرفاوتملا تامولعملا لابقتساب «ةيقطنم تارارق ذاختا ىلع رداقو
 تاكردملا ةجلاعم ىلع درفلل Gall طاشنلا موقي كلذل ءمظنمو يكذ وحن
 . ؟ىنعملا ةعيبط يه اف «ىنعم تاذو ةمظنم Yet ةقيرطب ةيسحلا

 : gall ةعيبط

 gall يذ ملعتلا ةيرظنل GL «ىنعم تاذ ةّيميلعتلا ةدإلا نوكت
 يئاوشعلا ريغو ىقيقحلا اهطابترا ىدمب ,Ausubel, et al) 1978) «ليوزوأل

 ةينبلا يف قبسم وحن ىلع تنوكت يتلاو ءاهب ةقالعلا تاذ ميهافملاو ءىدابماب
 طبترت مل اذإ ءسكعلا ىلعو .ىنعم اذ ملعتلا ودغي كلذبو «ملعتملل ةّيفرعملا
 ايلآ ملعتلا ودغيسف «يئاوشع ريغو يقيقح وحن ىلع ةّيفرعملا ةينبلاب ةداملا هذه
 ةداملا طبر مت اذإ الإ gall وذ ملعتلا ثدحي ال ءاذمل .(بلق رهظ نع ظفح)
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 ءىدابملاو ميهافملا نم ةنوكملاو clara ةقباسلا ةيميلعتلا ةيفلخلاب ةيميلعتلا

 bse ًارمأ ةديدجلا يناعملا روهظ لعجت !By BAI تاذ راكفألاو

 ةيفرعملا ةينبلا ةيافك Ob لوقلا نكمي ءًاديدحت Ast نوكن نأ اندرأ اذإو

 ليوحتلل اهتيلباق كلذكو «ةيميظنتلا اهصئاصخو اهحوضوو اهتابثو
 اذإف «مساح وحن ىلع اهحوضوو ةديدجلا يناعملا ةقد يف رثؤت «ءاعدتسالاو

 راكفأ ىلع يوطنتو «بسانم وحن ىلع ةمظنمو ةتباثو ةحضاو ةينبلا هذه تناك
 ميهافمو Glas نوكتتسف «ملعتلا عوضوم ةيميلعتلا ةداملاب ةقيثو ةقالع تاذ

 ةلقتسملا اهتنونيكب ةينبلا هذه ظفتحتسو «ةتباثو ةحضاوو ةقيقدو ةديدج
 اذإ امأ .ةبسانملا عاضوألا يف مادختسالاو ءاعدتسالل اهتيلباق يأ ءاهتيرفاوتو

 ةقالعلا تاذ راكفألا نم تلخو .ميظنتلاو تابثلاو حوضولا ىلإ ةينبلا ترقتفا

 ظافتحالاو ىنعملا اذ ملعتلا قوعت وأ فكتسف ةديدجلا ةّيميلعتلا ةداملاب

 بناوجلا ةيوقت نأ ءددصلا اذه يف لبوزوأ ىريو .ءاعدتسالا ىلع ةردقلاو

 يأ لاقتنالاو ءاعدتسالاو ظافتحالاو باستكالا لهست ةّيفرعملا GU ةماهلا
gidاذ ملعتلا  gallيلعف وحن ىلع . 

 ىنعملا يذ ملعتلا ع اونأ

 :امه «نيتلحرم ىلع gall يذ ملعتلا موهفم يوطني

 اهتطاسوب متي يتلا بيلاسألا وأ قرطلاب .قلعتتو «ىلوألا ةلحرملا - ١
 Jy ءنيلكش قرطلا هذه ذختتو gle ةيميلعتلا alll ريفوت وأ ميدقت

 ةداملا دعيف «َةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا يف يسيئرلا رودلاب ملعملا هيف موقيو

 يف ملعتلا ئمسيو «ملعتملل اهمدقي مث sll اهلكش ذخأت ثيحب اهمظنيو
 يناثلا لكشلا Ul . Reception Learning «يلابقتسالا ملعتلاب» SI هذه

 ثيح «يلوأ لكشب ةّيملعتلا  ةّيميلعتلا ةّيلمعلا يف ملعتملا رود ىلع دكؤيف
 يف ملعتلا ىمسيو lds ol ًايئزج ةّيميلعتلا ةدالا فاشتكاب هسفن ملعتملا موقي

 . Discovery learning («يفاشتكالا ملعتلاب» ةلاحلا .هله

 ةحلاعم يف ملعتملا اهمدختسي 0 لئاسولاب قلعتتو « ةيئاثلا ةلخرملا-؟

sollرفاوتت نأ نكمي ثيحب ءاهملعت قرطو ءةيميلعتلا  awلواحم امدنع  
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 (Ball هذه طبر وأ جمدب ملعتملا ماق اذإف ءةيلبقتسم عاضوأ يف اهءاعدتسا
 ةمظنلا تاميمصتلاو ميهافملاو قئاقحلا ةعومجمب يأ IL ةيفرعلا هتينبب
 نوكيسف .اهؤاعدتساو اهركذت نكي يتلاو قبسم وحن ىلع اهملعت مت يتلا
 ةداملا راهظتساب ملعتملا ماق اذإ Ul .IMeaningful Learning ىنعم اذ ملعتلا

 نيبو اهنيب ةقالع وأ ةطبار af داجيإ نود «بلق رهظ نع اهظفحو ةّيميلعتلا
 Rote Learning Uf ملعتلا نوكيسف « ةيفرعملا هتينب

 كلذو .ًايفاشتكا وأ ًايلابقتسا نوكي دق ملعتلا of «مدقت امم نيبتي

 «ىنعم اذ وأ ًايلآ نوكي نأ نكمي امك «ملعتملل تامولعملا ريفوت قرط بسح
 بسح ءرفاوتي كلذبو «تامولعملا هذه ملعتملا ةجلاعم قرط بسح كلذو
 : يه < ءملعتلل عاونأ ةعبرأ لبوزوأ ير

 عوضوم تامولعملا ميظنت ةيلمع ىلإ ريشيو ءىنعملا وذ يلابقتسالا ملعتلا -
 موقيف «ةيئاهنلا اهتروصب ملعتملل اهيدقتو ءيقطنم وحن ىلع ملعتلا
 .ةيفرعملا an يف اهجد وأ اهطبرب

 فاشتكاب ملعتملا مايق ةيلمع ىلإ ريشيو gall وذ يفاشتكالا ملعتلا - ب -
 هتينب يف ye وأ اهطبربو ls وأ ًايئزج ملعتلا عوضوم تامولعملا

all43  

 ملعتملل تامولعملا ميدقت ةيلمع ىلإ ريشيو «يلآلا يلابقتسالا ملعتلا -ح
 نع اهظفح وأ اهراهظتساب موقيف .ناك بولسأ Shy Asha اهتغيصب
 . ةّيفرعملا هتينب يف اهجمد وأ اهطبر نود .بلق رهظ

 فاشتكاب ملعتملا مايق [Ube J ريشيو .يلآلا يفاشتكالا ملعتلا - د
 نع اهظفح وأ اهراهظتساب همايق مث نمو «ًأيلك وأ ًايئزج .تامولعملا
 . ةيفرعملا هتينب يف اهجمد وأ اهطبر نود .بلق رهظ

 ماق اذإ الإ .ًايفاشتكا مأ ًالابقتسا ناك ءاوس .ىنعملا وذ ملعتلا رفاوتي ال
 هيدل ةنوكملا ةيفرعملا هتينب يف .ملعتلا عوضوم ةديدجلا تامولعملا جمدب ملعتملا
 ىدل ةرفاوتملا ةيفرعملا ةينبلا يف ةديدجلا تامولعملا جمد متيو .قبسم وحن لع
 اهوعدي ةيلمع لالخ نم تامولعملا هذه assimilation FE قيرط نع ملعتملا
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 ميهافملا نيب تاقالعلا داجما ةيلمع يهو Subsumption> (نيمضتلا» لبوزوأ
 يوطنت gil راكفألاو ميهافملاو .ةديدجلا ةداملا اهيلع يوطنت يتلا راكفألاو

 ءابنيب يف اهعيمج ميهافملاو راكفألا هذه جمدو «ةقباسلا ةيفرعملا ةينبلا اهيلع
 ةينبلا ومن يف pals ةديدج راكفأو ميهافم اهنع جتنيو ءاهليدعت اهب متي ةقيرطب
 . ةينبلا هذه ًانوكم ًاءزج ةديدجلا تامولعملا ودغت ثيحبو ءاهريوطتو ةقباسلا
 اهلعجو ءاهتيبثتو .ةديدجلا ةداملا ملعت ليهست ىلإ يدؤت «نيمضتلا ةّيلمع نإ
 نم هنكمت AIS تايجيتارتساب ملعتملا دوزت اك «نايسنلل ةمواقم رثكأ
 . لبقتسملا يف ىف ةداملا هذه ءاعدتسا

 ضرفنل «يلاتلا لاخلا داريا نكي - جمدلا - نيمضتلا ةيلمع حيضوتلو
 ةدحاو ةناخب برضلا تايلمع ديجي .يئادتبالا لوألا فصلا يف Sub نأ

 ديرنو .هيدل ًاقبسم ًاموهفم لكشي «برضلا موهفم نأ يأ ٠١ = ۲× © :لثم
 لفطلا كردا اذإف cal ةبسنلاب ديدج موهفم وهو , ميسقتلا موهفم هميلعت
 وأ ٠١+ OHV نأ فرعو «ميسقتلاو برضلا يموهفم نيب ةيسكعلا ةقالعلا .

CY Ot ديدج موهفم هيدل نوكتيسف .لايقتسالا وأ فاشتكالاب ءاوس ٠ 
eatميسقتلاو برضلا يموهفم نيب  clesيأ .ىنعم اذ هملعت ودغيسو  asi 

 لفطلا كردي مل اذإ امأ .ءاعدتسالا دنع ًارفاوت لهسأو «نايسنلل ةمواقم

 .ديدج دحاو موهفم يف eter .برضلاو ةمسقلا يموهفم نيب ةقالعلا
 اذه لعجي ام ءأيلآ هملعت نوكيسو .بلق رهظ نع ةمسقلا موهفم ظفحيسف
 ملعتملا ةينب يف ةرفاوتملاو ce ةقالعلا تاذ ىرخألا ميهافملا نع الزعنم موهفملا

 .نايسنلل ةضرعو «ةيفرعملا

 ىنعملا يذ ملعتلل يوبرتلا قيبطتلا
 هيعونب Gall يذ ملعتلا ةلاح يف .هدوزت ءدرفلل ةيفرعملا ةينبلا نإ

 ةديدجلا تامولعملا طبر نم هنكمت يتلا ةمظنملا دعاوقلاب ,يتاشتكالاو يلابقتسالا
esملعتملا هفرعي ام ىلع ديدجلا ملعتلا ةيعون فقوتت كلذل . اهئاعدتساو  

 ةقالعلا وذ قباسلا ملعتلا ناك اذإ لمعلا ام نكلو «قباسلا هملعت ىلع وأ
 hel رفاوتم ريغ ديدحلا ملعتلاب

my 



 تمظتنا املك ءربكأ ىنعم تاذ ودغت ةّيملعتلا تاربخلا نأ لبوزوأ ىري

 ال آثم ةعبرملاو ةيرئادلا لاكشألا نيب زيي ال يذلا لفطلاف .ةّيفرعم ىنب يف
 هيدل اهريوطت بجي اذل «لاكشألا هذه لثم فينصتل ةمزاللا ميهافملا كلتمي
 هذه اهيف رهظت يتلا ةّيميلعتلا عاضرألا نم عونتمو ريبك ددعل هضيرعتب

 ديدحت ىلع ًارداق ودغي ثيحب TALE عقاومو داومو ناولأو موجحب لاكشألا

 ةئفو تاعبرملا ةئف .نيتئف يف اهفينصتو ءاهنيب ةماهلا ةكرتشملا صئاصخلا ضعب

 موهفمو ةرئادلا موهفم «نيدرجم نيموهفم لكشي وأ بستكي كلذبو «رئاودلا
 ةيلمع ىلع دمتعت .ميهافملا هذه لثم ليكشت ىلع لفطلا ةردق نإ .عبرملا
 ءايشألا نيب ةماملا ةكرتشملا صئاصخلا ديدحت ىلع يأ .ىئارقتسالا ديرجتلا

 ءايشأ ىلع هقيبطت نكي «ديدج ىنعم وأ موهفم يف اهفيلأتو BG تاذ

 . صئاصخلا كلت يف اهكارتشا ببسب موهفملا اذه ىلإ يمتنت «ةديدج

 ءارقتسالا تايلمع ىلع رصتقت ال نأ بجي .ميهافملا ليكشت ةيلمع نإ

 لمت ةلحرم ىلإ لوصولا نم دب ال لب ءلافطألا راغص اهسرامي يتلا يديرجتلا
 لفطلا دعي d ثيح أنس ربكألا JUbY دنع Concept assimilation موهفملا

 «ميهافملل ةيباجيالاو ةّيبلسلا ةلثمألا نم ةلسلس ربع ميهافملا قاقتشا ىلإ ةجاحب

 نأ بجي لب ءاهيفنت يتلا ةلثمألاو «ميهافملا دوجو دكؤت يتلا ةلثمألا ربع يأ

 يذلا «يحاضيالا وأ يريسفتلا وأ يحرشلا ميدقتلا قيرط نع موهفملا ملعتي

 عقت ةمهم يهو «هيف مدختسملا قايسلاب وأ فيرعتلاب ًاحضاو موهفملا لعجي
 لوحت ءًادج ةحضاو قرطب ميهافملا ضرع هيلع بترتي ذإ .ملعملا لهاك ىلع
 .اه هباستكا یدل ملعتملا یدل Lexy نأ نكمي يذلا ضومغلا نود

 ةينبلا عم اهمؤالت ىدمو اهتبوعص ةجرد ىلع ميهافملا حوضو فقوتي
 ملعتملا نكمتي نلف ءانيعم ادح ةبوعصلا هذه تغلب اذإف :ملعتملل ةيفرعملا

 .ةنهارلا ةيفرعملا هتيثبو مامتهالا عوضوم ميهافملا نيب تاقالع داجيا نم

 نيذلا ةيئادتبالا ةلحرملا ذيمالت دنع حضاو وحن ىلع ةلأسملا هذه ىدبتتو

 ,ةيحاضيا وأ ةيريسفت ةلثمأ داريا نود .ةدرجملا ميهافملا نم ريثكلل نوضرعتي

 دمتعيو .ةيملعتلا - ةيميلعتلا ةيلمعلا لشفو gall نع مهفارحنا ىلإ يدؤي ام
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 قلعتت «ةديدع ةيباتكو ةيظفل زومر ىلع «هنم ريبك بناج يف يفصلا ملعتلا
 حيضوتب ملعملا مقي مل نإف .ملعتملا تاربخ جراخ عقت يتلا ءايشألا نم ريثكلاب

 كمهيسف «ةيفرعملا هتينب يف اهجدو اهمهف نم ملعتملا نكمت ةقيرطب زومرلا هذه
 .هلشف وأ هحاجن ررقي اناحتما هجاوي امدنع ةصاخبو «يلآ يراهظتسا ملعت يف

 داوملا ملعت يف بالطلا اههجاوي يتلا تابوعصلا of لبوزوأ ىري
 زومرلا نم ديدعلل ىنعملا يطعت يتلا ةربخلا نادقف نع ةئشان ءةّيساردلا

 بالطلا ديوزتب حصني كلذل ءداوملا هذه اهيلع يوطنت يتلا ميهافملاو

 ليكشتل «ةركبملا ميلعتلا لحارم يف ةصاخبو «ةيرورضلا ةيناديملا تاربخلاب

 نود ةديدج ةدام مدقي يذلا ملعملاف . ىنعملا يذ ملعتلا ةيلمع لهست ةيفلخ

astةدايز يف مهاسي ال ءةبسانملا ةّيفرعملا ةّيفلخلل نيملعتملا كالتما نم  

 ىلع مهتردق طيبثت يف مهاسي لب ch نيملعتملا دنع Gall بارطضالا
 . يراهظتسالا وأ يلآلا ملعتلا وحن مهعفديو .مهفلا

 جمد نم مهنكمت يتلا ةيرورضلا ةيفرعملا ةيفلخلاب نيملعتملا ديوزتلو
 ام مادختسا لبوزوأ حرتقي «ةنهارلا ةيفرعملا مهانب يف ةديدجلا تامولعملا

 يوطنت ةماع تامدقم ىهو Advance Organizers» ةمدقتملا تامظنملاب هوعدي

 ةداملا اهتّمضتت ىتلا تامولعملا نم ًالومشو ةيمومع رثكأ تامولعم ىلع
 دعاوق وأ ءىدابمك لمعتل ءةدالا هذه ميدقت لبق بالطلل ئطعتو «ةيميلعتلا

 ةنهارلا ةيفرعملا ةينبلا يف ةديدجلا ةيميلعتلا ةداملا جامدنا لهست تاميمصت وأ

 ةعونتم ةيسارد داوم تلوانت «ةديدع تاسارد جئاتن تديأ دقو . ملعتملل

 باستكالا يف يباجيالا اهرثأو تامظنملا هذه ىودج «نيعونتم نيملعتمو
 .لاقتنالاو ظافتحالاو

 قئاقحلا ضعب ملعت نود متي ال «قيبطتلاو مهفلاو لالدتسالا ملعت نإ

 يف ةياغ اهظفحو قئاقحلا ميلعت نوربتعي .نيملعملا نم ريثكلا نأ ديب ءاهظفحو

 ميهافملاو ءىدابملاب اهتقالع ءوض d قئاقحلا هذه ميلعت بجي هنأ نوسنيو هتاذ

 طبر اهتطاسوب نكمي ally .ملعتملل ةيفرعملا ةينبلا يف ةدوجوملا ةيساسألا

 نيعوفدملا نيملعملا ضعب ىسني امك .ىنعم تاذ اهلعجو ةديدجلا تامولعملا
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 ةيلمع يه .ميهافملاو يناعملا ريوطت ةيلمع نإ «يساردلا !chill le فدهب
 راهظتسالا ىلإ ميبالط ءاذه مهفده ءارج نم نوعفديف ,ةدقعمو ةبعصو ةئيطب
 .يلآلا ملعتلاو

 ميهافملا وغ ليهست وه «ةّيملعتلا - ةّيميلعتلا ةيلمعلل يلوألا فدهلا نإ
 عيطتسيو 5 ةيفرعملا ملعتملا ةينب يف اهجدو «ةضماخلا ميهافملا حاضياو ةيفيظولا

 ةرهاظلا نم ةنيعم بناوج ىلإ هبالط هابتنا هيجوتب ةمهملا هذه ءادأ ملعملا

 مادختساب كلذو ءةَماملا اهصئاصخ ديدحت ىلع مهتدعاسمو «ةساردلا عوضوم

 قيرط نع ret ثحو «بالطلا ءالؤهل ةيفرعملا ىنبلا بسانت ةحضاو ةغل

 .يتاذلا زيزعتلاو مهفلا
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 ويك

 هصالح

 اهب ماق يتلا ةداجلا ةيجبنملا تالواحملا نم ًاددع ملعتلا جذامن لوانتت

elle aمغرو . ملعتلا ةيجولوكيس ريسفتل سفنلا  iiجذامنلا هذه  

 ول «رداق ريغ اهنم UF نأ الإ ءايقيبطتو ايرظن يوبرتلا سفنلا ملع يف اهرثأو

 نيب تاطابترا ثودحب يطابترالا جذومنلا ءوض يف ملعتلا رسفي

 ةوقب مكحتيو .أطخلاو ةلواحملا أدبم مادختساب تاباجتسالاو تاريثملا

 نوناقو ءرثألا نوناق : يه ةيسيئر نيناوق TH اهفعض وأ (ملعتلا) تاطابترالا
 نوناق : يه ةيوناث نيناوق ةسمخ اهب مكحتت امك «بيردتلا نوناقو .دادعتسالا

 نوناقو ءرصانعلا ةوق نوناقو .ةموظنملا وأ هاجتالا نوناقو .ةددعتملا ةباجتسالا

 . يطابترالا لاقتنالا نوناقو LIL ةباجتسالا

 ةقفارملا ةكرحلا نأ هدافم دحاو أدبم ىلع ينارتقالا ملعتلا جذومن دمتعي

 يأ «تاريثلا هذه روهظ ىدل ةيناث ثودحلا ىلإ عزنت «تاريثلا نم ةعومجمل

 .عضولا اذه رركت اذإ هلعفيس ام وه .نيعم عضو يف درفلا هلعفي ام نأ

 نارتقال ةرورض الو ءطقف ثداوحلا نيب «نارتقالا» ةجيتن ملعتلا ثدحي ثيحب

 .هريسفتل باقعلاو زيزعتلا راثا

 ليكشت ىلع (يكيسالكلا طارشإلا) يباجتسالا ملعتلا جذومت موقي
 .(باعللا زارفإ) ةنيعم ةباجتساو (سرج توص ) يطرش ريثم نيب طابترا
 يطرشلا ريغ ريثما ميدقتب يطرشلا ريثملا ميدقت نارتقا لالخ نم كلذو
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 رثملا نوكي [Lave Lule يباجتسالا ملعتلا نوكي دقو .تارم ةدع (ماعطلا)
 ريغ ريثملا اذه نوكي امدنع ًايبلسو هيف بوغرملا عونلا نم يطرشلا ريغ

 . هيف بوغرم

 كولسلا pas ثيح ءزيزعتلا أدبم ىلع موقيف يئارجإلا ملعتلا جذومت امأ
 لاكشأ ةعبرأ يئارجإلا طارشإلا ذختيو th بقاوع نم هولتي ةجيتن
 زيزعتلاو يبنجتلا طارشإلاو .يباجيالا زيزعتلا وأ يباوثلا طارشإلا : يه ةيساسأ
 باقعلا وأ يباقعلا طارشإلاو «يبلسلا باقعلا وأ يفذحلا طارشإلاو «يبلسلا
 لصافلا نمزلاو «ةززعملا تاباجتسالا ددع ءوض يف زيزعتلا ذختيو .يباجيإلا

 زيزعتلاو .تباثلا يبسنلا زيزعتلا : يه ةيسيئر لوادج ةعبرأ «نيزيزعت نيب
 .ريغتملا ينمزلا زيزعتلاو .تباثلا ينمزلا زيزعتلاو ءريغتملا يبسنلا

 نئاكك «ناسنإلا نأ هدافم ضارتفا ىلع ةظحالملاب ملعتلا جذومن يوطني

 نود اهديلقتو نيرخآلا تاباجتسا ةظحالم قيرط نع ملعتي «يعامتجا
 نم عونلا اذه مهاسيو .زيزعتلا وأ أطخلاو ةلواحملا أدبم ضارتفال ةرورض

 روهظ ليهستو «قباس كولس فك وأ ريرحتو .ديدج كولس باستكا يف ملعتلا
 .كولسلا

 مهفلاك ةيفرعملا تايلمعلا ضعب رود ىلع ىنعملا يذ ملعتلا جذومن دكؤي
SY Vyاذه نوكيو , تامولعملا ميدقت ةلحرم «نيتلحرم ىلع يوطنيو  

 ملعتملا مايق) ًايفاشتكا وأ (ةيئابنلا اهتغيصب Soll ميدقت) ًايلابقتسا ميدقتلا

 جمد) ىنعم تاذ ةحلاعملا نوكتو .تامولعملا ةحلاعم a .(ةداملا فاشتكاب

 جتني كلذبو .(بلق رهظ نع ةداملا ظفح) ةيلآ وأ (ةيفرعملا ةينبلا d ةداملا

 يفاشتكالا ملعتلاو ءىنعملا وذ يلابقتسالا ملعتلا ءيه ملعتلا نم عاونأ ةعبرأ
 .يلآلا يناشتكالا ملعتلاو ءيلآلا يلابقتسالا ملعتلاو .ىنعملا وذ
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 .تامولعملا dle حذو -
 . ريمرتلا ةلحرم -

 . يئاقتنالا هابتنالا

 (ظافتحالا) نزخلا ةلحرم -

 . ىدملا ةريصق ةركاذلا -

 .ىدملا ةليوط ةركاذلا -

et - 

 نايسنلل ةيكيسالكلا ميهافملاو تاي رظنلا

 . فلتلا ةيرظن -

 . لخادتلا ةيرظن -

 . تلاتشجلا ةيرظن -

 . نايسنلل رصاعملا موهفملا -



 .ىدملا ةليوط ةركاذلا نزخع تايكيمانيد -
 .م اجرتسالا -

 . . تامولعملا نع ثحبلا ةلحرم -
 .اهميظنتو تامولعملا عيمجت ةلحرم ٠

 . يركاذلا ءادألا ةلحرم -
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 cae تانيتسلا لئاوأ gay نرقلا اذه ةيادب ذنم .سفنلا ele جرد
 تاطابترالا نايسن ريسفت تالواحم لالخ نم ةيرشبلا ةركاذلا ةسارد ىلع

 كاذنآ نيثحابلا نيب عامجا هبش رفاوتو .تاباجتسالاو تاريثملا نيب ةمّلعتملا .
 تاطابترالا نيب Interference لخادتلا راثآ ىلإ دوعي «تاطابترالا نايسن نأ ىلع
 اذه قدص ةديدع براجت تديأ دقو .ةفلتخم تاقوأ يف اهملعت متي يتلا
 نيعم فتاه مقر درفلا ئسني دقف ءةيمويلا ةايحلا تاربخ هديؤت اك ءريسفتلا
 .ىرخأ فتاوه ماقرأ عم هلخادتل

 ةركاذلا ةسارد يف ًافلتخم ىحنم نوذختيف «نورصاعلا سفنلا ءاملع .امأ

 ىحنملا اذه رثأ دقل information - processing approach. تامولعملا ةجلاعم
dةصاخبو . سفنلا ملع تاالاجم نم ديدعلا  dls dيميلعتلا سفنلا ملع  . 

desلكشب  cellةركاذسلا ثوحب هجو يذلا يطابترالا ىحنملا لحم  
 . نيرشعلا نرقلا لئاوأ ذنم ةيرشبلا

 ريوطت يف ةنيابتم ًاراودأ بعلت يتلا ةديدعلا لماوعلا نم مغرلا ىلع
 ديازتلا وه .ةيمهأو ًاريثأت لماوعلا هذه Ast نأ الإ .تامولعملا ةجلاعم ىحنم
 ادغ دقف ءةينورتكلالا تابساحلاو رتويبموكلا ةينقت أرط يذلا عيرسلا
 طيطخت Je يف ًادج ةماه ةادأ ءادج عيرس وحن ىلعو «ينورتكلالا بساحلا
 ةديازتملا هتردق ببسب ادغ امك ءاهليلحتو اهذيفنتو .ةيوبرتلاو ةيسفنلا ثوحبلا
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 feb ءاهمادختساو اهنيزختو اهابقتسا ثيح نم ءتامولعملا ةجلاعم ىلع
 ضعب أدب كلذل .ةركاذلاو ملعتلاو كاردإلاك ءةديدع تاعوضوم يف ريظنتلل

 . تامولعملا ةجلاعمل ًادج روطتم ماظنك ءناسنإلا ىلإ رظنلاب نيثحابلاو ءالعلا

 ةيساسأ ماهم ثالث يدؤي نأ تامولعملا ةجلاعمل ماظن يأ ىلع بجي .
 | | : يه

 وأ اهليوحتو Inputs تالخدملاب ىمسي ام وأ ةيجراخلا تامولعملا لابقتسا ١

 . ةيلاتلا ةحلاعملا لحارم يف اهتحلاعم نم زاهجلا نكت ةقيرطب اهتمحرت

 . ةنيعم تاليثت لكش ىلع تالخدملا هذه ضعبب ظافتحالا  ؟

 .بسانملا تقولا يف اهمادختساو اهؤاعدتساو تاليثمتلا هذه ىلع فرعتلا

 اهب ظفتحيو تامولعملا مجرتي نأ تامولعملا ةجلاعم زاهج ىلع بجي يأ

 . اهديعتسيو

 نأ بجيف «تامولعم ةجلاعم ماظنك ةيرشبلا ةركاذلا ىلإ انرظن اذإو

 ةلحرمو Excoding زيمرتلا dey .ىه ةحلاعم Joly ثالث نمضتت

 ٠ ركذتلا وأ ةركذتلا وأ ةداعتسالا ةلحرمو storage نزخلا وأ ظافتحالا
Retrievalيلاتلا جذومنلاب اهنيب ايف اهتقالعو لحارملا هذه حاضيا نكميو .  : 

 تاريثملا ةيمرتلا نزخلا ةداعتسالا ةباجتسالا

 ةيئيبلا || [bu YY ىكذتلا) || ةيركاذلا

 Excoding ئزيمرتلا ةلح رم

 ةفرعم تسيل هب ةطيحملا ةئيبلاب وأ يجراخلا ملاعلاب ناسنإلا ةفرعم نإ
 تاريثملا وأ تامولعملا ةيعون ىلع موقت «ةئيبلاب درفلا ةربخ OY «ةرشابم
 اءزج لكشت ال ةزّمرملا ريغ تاريثملاف ءاهزيمرت نكمي يتلاو «ةئيبلا يف ةرفاوتما
 تاريثمو ثداوح ىلع ةداع ةئيبلا يوطنتو .اهتحلاعم عيطتسن الو ءانتربخ نم

 ةيسحلا ةزهجألا ىلإ انراقتفا ببسب .ًاعيمج اهزيمرت عيطتسن ال «ةعونتمو ةددعتم
 قوف ةعشألا وأ ةيئوضلا تاجوملا لثم «تاريثملا هذه ضعب لابقتسال ةمزاللا

 يتلا ىرخألا تاريثلا ضعب Shay .ةيتوصلا تاددرتلا ضعب وأ .ةيجسفنبلا
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 هيجوت مدع ببسب .كلذ يف بغرن ال اننأ الإ ءاهزيمرتو ءاهكاردأ عيطتسن
 وأ لامهاو «ةيكيبلا تاريثلا ضعب ىلإ هابتنالا هيجوت ةرهاظ نإ .اهيلإ انهابتنا
 «يوبرتلا سفنلا ملع مامتها dle يف عقت .ىرخألا OLA ضعب لهاجت
 بلص يف عقي «ةنيعم راكفأ وأ تاعوضوم وحن نيملعتملا هابتنا هيجوت نأل
 ةلأسم ةشقانم ىلإ ملعلا اذه ناديم يف نيثحابلا اعد ام اذهو «ملعملا ةمهم
 . Selective attention ىئاقتنالا هابتنالا

 : يئاقتنالا هابتنالا

 نود ةيثيبلا تاريثلا ضعب وحن ههابتنا زيكرت ىلع درفلا ةردق نإ
 زيمرت ىلع ًارداق ناك ولف ,تامولعملا زيمرت dhe يف bb أرمأ لكشت .ىرخأ
 نأ ريغ «ىئاقتنالا هابتنالا ىلإ ةجاحلا تفتنال ءاهعيمج هب ةطيحملا تاريثلا
 وه اذه ناك امبرو ةجلاعملا ىلع انتردق زواجتت «ةئيبلا نم درت يتلا تامولعملا
 ةقوفتملا ناسنإلا ةردق نم مغرلا ىلعو .هابتنالا نم عونلا اذه دوجو يف ببسلا
 عم نمازتم وحن ىلع ثدحت «تاذلاب ةنيعم تاريثم وحن هابتنالا هيجوت ىلع
 نأ عيطتسي ال هنأب يحوي ام لئالدلا نم كانه نأ الإ ءةديدع ىرخأ تاريثم
 . ,Norman) 1976) دحاو تقو يف تامولعملا نم ةدودحم ةيمك الإ جلاعي

 هابتنالا تايلآ لوح ةمساح ةيليصفت تاريسفت نآلا ىتح رفاوتت ال
 نكلو ءركذتلاو ملعتلا dle يف هتيمهأ ىلع عامجإلا نم مغرلا ىلع « يئاقتنالا
 مدختسي نأ نكمي يرشبلا تامولعملا ةجلاعم ماظن نأ نوثحابلا ىري
 ءامهو «زيمرتلا ةلحرم ءانثأ تامولعملا ةحلاعم يف نيتفلتخم نيتيجيتارتسا
 ةحلاعمب درفلا موقي ثيح Serial - Processing» ةلسلستملا ةحلاعملا ةيجيتارتسا

 وأ هيف بوغرملا ريثما زمريف «ةجلاعلا تاظح نم ted لك يف رخآ رثأ ريثم
 ةيجيتارتساو .ةيفدهلا ريغ وأ اهيف بوغرملا ريغ تاريثملا لهاجتيو «يفدهلا ريثملا
 ةنمازتملا تاريثملا زيمرت ىلإ ريشتو Parallel - Processing» ةيزاوتملا ةحلاعملا

 .ىرخألا تاريثملا لامهاو يندهلا AL ظافتحالا مث ءدحاو تقو يف اهعيمج

 Visual - Search يرصبلا ىصقتلا ماهم ف ناتيجيتارتسالا ناتاه حضتت

Tasksيف ةّيونعملا وأ ةيوغللا وأ ةيبيكرتلا وأ ةيئالمالا ءاطخألا نع ثحبلا ىدل  
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 ىرخأ دعب ةملك صنلا اذه ةءارقب nal وأ ملعملا موقي دقف «بوتكم صن
 ريغ ىنعملا وأ ةئطاخلا ةئجهتلا تاذ وأ ةطقاسلا تاملكلا ىلع فوقولل
 رطسلا وأ ةلمجلا أرقي دقو (ةلسلستملا ةجلاعملا ةيجيتارتسا) خلا . . .بسانملا
 . (ةيزاوتملا ةحلاعملا ةيجيتارتسا) تاملكلا نم Sa كلذ يقتني مث .هلمكأب
 ماعنإ ىلإ cht هابتنالاف ,ةيزاوتم مأ ةيلسلست ةعبتملا ةيجيتارتسالا تناك ءاوسو
 ,SAL ءاهتجلاعمو ةيفدحلا تاريثملا ضعب ديدحتل تاريثملا نم ددع يف رظنلا
 ءاقتنا ةيلمع لهست ىتلا لماوعلا ام نكلو «ةّيفدهملا ريغ ىرخألا تاريثملا
 ٠ . ؟اهزيمرتو !Bd تاريثملا

 نوللاك) تاريثملل ةيئايزيفلا صئاصخلا نأ ىلإ ثوحبلا جئاتن ريشت
 ىلع ةردقلا يف Lye بعلت (خلا . . .عقوملاو ةكرحلاو ةدشلاو ا مجحلاو
 زيمرت نم لهسأ «ةنيابتملا تاريثملا زيمرت نأ نيبت دقف «زيمرتلاو هايتنالا هيجوت
 يأ Time reaction عجرلا نمزب ةلوهسلا هذه تسيق اذإ .ةيباشتملا تاريثملا
 املكف «يفدهلا ريثملل ةباجتسالاو ةددعتملا تاريثملا ضرع نيب لصافلا نمزلاب
 ءاوس ؛لهسأ هزيمرت ناك « ةيفدهلا ريغ تاريثملا نع ًانيابت رثكأ Gaal ريثملا ناك
 وأ ةدشلا وأ ةكرحلا وأ نوللا وأ مجحلا وأ لكشلا يف يف ote اذه ناك
 Lae تاريثملاب هبشلا ديدش ريثما اذه ناك اذإ امأ .خلا .. .عقوملا
 لكشب زيمرتلا ةّيلمع لشفت دقو «ريبك وحن ىلع هزيمرت بی «ىرخألا
 ىلع ملعتملا ةردق يف اهرثأو يفدملا ريثملل ةيئايزيفلا صئاصخلا نإ . قلطم
 ىلع هتردقو ملعملا ةمهمي ةقيثو ةقالع تاذ ,تامولعملا زيمرتو هابتنالا هيجوت
 تاريثملا نع اهزيمت ةقيرطب ملعتلا عوضوم تاريثملا ضرع oY < «ملعتلا ليهست

 وأ نوللا ثيح نم ةفلتخم tele يتلاو كهعم ةنمازتملا ىرخألا ةيفدهاللا
 وحن ىلع اهزيمرتو ةيملعتلا تاريثم ريثملا ةحجلاعم نم ملعتملا نكي نكمي .لكشلاو مخ
 لضفأ

 تاريثملاو يفدحلا ريثملا نيب نييئايزيفلا نيابتلا وأ هباشتلا ىدم نإ
 وأ نوللا وأ لكشلا صئاصخ Shy يرجت زيمرتلا ةيلمع Ob يحوي .ةّيفدهاللا
 ضعب كلذ ىلإ ريشت اك ءزيمرتلا نم عونلا اذه نأ ريغ .خلا ...مجحلا
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 . ماظن d زيمرتلا ةيلمع بناوج نم أدحاو ًايناج الإ لكشي ال «ثوحبلا
 صئاصخلا ضعبب زاتمت تاريثملا ضعب نأ نيبت دقف «يرشبلا ةجلاعملا
 ol ضرعتي يذلا درفلا دنع ةنيعم ةيلاعفنا تاباجتسا رجتستو «ةيلاعفنالا
 ًاءوض يقلي بحخاص لفح يف هل هزييّو هعامسو همسا ىلإ درفلا اذه هابتناف
 لعلو ,Olson and Pau, 1966; Posner) 1969( صئاصخلا هذه لثم ىلع
 ذيمالتلا ةادانمك «ةنيعم ةّيلاعفنا تاباجتسا رجتست Oleh ملعملا مادختسا
 ةئيب نم ةقتشملا ةّيماعلا تاريبعتلا وأ تاملكلا ضعب مادختسا وأ «مهئامساب
 راكفألا وأ تاريثملل هذيمالت هابتنا هيجوت هيلع لهسي ءاهتاذ ةيفاقثلا لفطلا
 . مم Ula ديري يتلا

 طورشلا ىلع «زيمرتلا ةلحرم ءانثأ تامولعملا ةجلاعم ةيجيتارتسا دمتعت
 ةداملاو ملعتملا صئاصخب طورشلا هذه قلعتتو ALLA ةيلمع ءانثأ ةرفاوتملا
 ثيحب ءزيمرتلل ةيجيتارتسا نم رثكأ دوجوب لوقلا Se اذل ءاهميدقت قرطو

OKاعد ام اذهو «يملعتلا عضولا فالتخاب ةيجيتارتسالا هذه فلتخت نأ  
 مادختسا ضرفت يتلا ةّيملعتلا طورشلا ةسارد ىلإ نيرصاعملا نيثحابلا ضعب
 ديدحت ىلع رداقلا ملعملا ,oly (Ellis et al 1979( ىرخأ نود ةيجيتارتسا
 هبالط ديوزت يف nS دح ىلإ مهاسي <« .ةفلتخملا يملعتلا عضولا طورش
 .اهزيمرتو تامولعملا ALLL ةلاعف تايجيتارتساب

 Storage (ظافتحالا) نزفلا ةلحرم

 ةّيئمز تارتفل ةزّمرملا تامولعملاب ظافتحالا ناسنإلا ةردق يف ناك امل
 تامولعملا نيزخت ةلأسمب ءالعلا متها دقف .تاونس ةدعل ًانايحأ لصت «ةتوافتم
 ضرتفا دقل .ةركاذلا موهفم روح ةلأسملا هذه اوربتعاو cle ظافتحالا وأ
 لضفأ وأ ىوقأ يف نوكت «ةدحاو ةيلمع ةركاذلا نأ نوركبملا نوثحابلا
 لالحمضالا وأ فعضلاب ذخأت مث «ةرشابم باستكالا وأ ملعتلا دعب اهاكشأ
 نم رثكأ دوجو ىلإ ريشت .ةثادح PSY ثوحبلا نأ ريغ .نمزلا رورم عم
 نم de) ة ةريصق ةينمز تارتف دعب تاريثملاو ثداوحلا ركذتف «ةركاذلل عون
 تارتف دعب تاريثملاو ثداوحلا هذه ركذت نع CS, Ley فلتخي .اهتودح

YY 



 ش se ةركاذلاو Short - term memory ىدملا ١ ةريصق ةركاذلا ٠ ام ا

 ,„ Long - term memory ىدملا

 dog ةرتفلا لوط ىلع ءانب ةركاذلل نيعونلا نيذه نيب زييمتلا موقي
 تامولعملا هذه ةعيبط ىلعو «ةزمرملا تامولعملاب ظافتحالا Ue متي يتلا
 ةماحلا رهاوظلا ىل ىلإ فرعتلا Sle يف ديفم زييمتلا اذه نأ ودبيو .اهتيمكو
 ىف ةركاذلا هذه Gas يتلا ةفلتخملا تايجتارتسالا ىلإو ءةيرشبلا ةركاذلل
 ّ gl ةلحرم ءانثأ ةزمرملا تامولعملا ةجلاعم

 : ىدملا ةريصق , ةركاذلا - ١

 ا تامولعلا نم ريثكلاب ظافتحالا نكمي هنأ ىلإ لئالدلا ريشت
 ةفلتخملا ساوحلا ربع تامولعملا atl ماظن ىلإ درت يلا (تالخدملا)

 كلذو ؛ ةيناثلا عبر نايحألا مظعم يف زواجتت ال anes ةريصق ةينمز تارتفل

 نأ ريغ Sensory - information storage» «يسحلا تامولعملا OF يف اهئاقبب

 ئدملا ةريصق ةركاذلا نزخ ىلإ لوحت وأ لقتنت .تامولعملا هذه نم ةنيعم ةيمك
Short - memory storageةينمز ةرتفل ا ظافتحالا نم نكمت ةقيرطب جلاعتو  

 ةرفاوتم دعت ملو ىشالتتف «نزخملا اذه ىلإ لقتنت ال يتلا تامولعملا امأ ؛لوطأ
 ةريصق ةركاذلا ىلإ ةزمرملا تامولعملا ليوحت نكمي فيك نكلو «ةركاذلا يف
 . ؟ىدملا

 .ًاطيسب ًايديلقت Ye com لاؤسلا نع ةباجإلل «نوثحابلا مدختسي
 ظافتحالا ةيلمع بناوج نم ددع لع ًاءوض يقليو ,ةيمويلا ةربخلا هليؤت

 ظافتحالا ةمهم لاثملا اذه لوانتي .ىدملا ةريصق ةركاذلا يف ةزّمرملا تامولعملاب
 اذه بحاصب لاصتالا نم دارفألا دحأ نكمت ةينمز ةرتفل نيعم فتاه مقرب
 ليلد يف بولطملا مقرلا نع ثحبلاب ةمهملا هذه ةيادب يف درفلا موقي .مقرلا
 تامولعملا نزحم يف هب ظافتحالاو هزيمرتب موقي هيلإ هئادتها ىدلو .فتاهلا

ctl!ةريصق ةينمز تارتفل ةزمرملا تامولعمل اب ظفتحم نزخملا اذه نأ ريغ  

anesلعفي اذامف .بولطملا مقرلا نم لوألا ددعلا ةرادإب حمست ال ثيحب  

۴A۸ 



 ,مقرلاب ظافتحالا نأ ىلإ ةيداعلا ةربخلا ريشت ؟ةلاحلا هذه لثم يف درفلا
 ةرتف ةليط  هسفنو درفلا نيب مقرلاب قطنلا راركت وأ ديدرت يأ  هديدرت بلطتي
 ةركاذلا نم مقرلا a «بولطملا صخشلاب لاصتالا مت اذإف .همادختسا
 ةلواحم حجنت مل اذإ امأ ءةيناث هيلإ عوجرلا ةرورض مدعل «ىدملا ةريصق
 درفلا عيطتسيف التم 0 بولطملا isl | طخلا نوكل .ءلاصتالا
 ةليط رركتم وحن ىلع هديدرت ةطيرش «قئاقد وأ ناوث ةدعل مقرلاب ظافتحالا
 لكشت «لوطأ ةينمز ةرتفل هب ظافتحالل مقرلا ديدرت dhe نإ . ةرتفلا كلت

Suleنم ةزمرملا تامولعملا لقن يف اماه  oFىلإ يسحلا تامولعملا  OF 
 ةقالعلا اف Rehearsal» عيمستلاب ةيلمعلا هذه ىمستو «ىدملا ةريصق 2,51 اذلا
 . ؟ىدملا ةريصق ةركاذلاو عيمستلا نيب

 ىدملا ةريصق ةركاذلا ةقاطو عيمستلا

 ةسارد يف يفتاه مقرب لاصتالا ةمهمل ةهباشم براجت نوثحابلا مدختسا
 هذه تلوانت .ةزّمرملا تامولعملاب ظافتحالا ىلع Gill ةريصق ةركاذلا ةقاط
 وأ فورح ةثالث) ةنكاسلا فورحلا نم ددع نم ةفلؤم عطاقم ضرع براجتلا
 دارفألا نم بلطي مث .ًادج ةزيجو تارتفل ةّيرصب وأ ةيعمس قيرطب (رثكأ
 ودبيو ,Peterson and Peterson) 1959( عطاقملا هذه ةداعتسا ةبرجتلل نيعضاخلا
 دارفألا ءالؤه مظعم عيطتسي ثيح «ةياغلل Sy ماهملا نم عونلا اذه
 .براجتلا هذه لثم يف مالا ءيشلا نأ ديب .عطاقملا كلت (ركذت) ءاعدتسا
 دقف .ىدملا ريصق نيزختلا يف يف عيمستلا قيوعت هثدحي يذلا يبلسلا رثألا وه

oyاذإ .فصنلا ىوتسم ىلإ ًادج ةريبك ةعرسب ضفخني يركاذلا ءادألا نأ  
 d ءدادعأ ةثالث نم ةفلؤملا ماقرألا ضعب عيمست وأ ةءارق دارفألا نم بلط
 دكأت دقو .ةيركاذلا are هنيزخت دارملا عطقملا ضرع نيب ةلصافلا ةرتفلا
 ًاضوع اهل gar ال عطاقم وأ تاملك مادختسا لاح يف جئاتنلا هذه لثم قدص
 . ةنكاسلا by tl نع

 ىلع ىدملا ةريصق ةركاذلا ةقاط نأب تاساردلا هذه لثم جئاتن يحوت
 ثيح «عيمستلا لماع انفذح اذإ ًادج ةفيعضو ةدودحم ةزمرملا تامولعملا نيزخت

۳۷۹ 



owةرتف لالخ ةركاذلا هذه يف ةدوجوملا تامولعملا  Lin}ودبيو ءادج دج ةريصق  
ofةركاذلا يف ةزمرملا تامولعملاب ظافتحالا ىدم ديدحت يف مساحلا لماعلا  

 لعو «مامتهالا عوضوم تامولعملل طشنلا هابتنالا ىلع موقي «ىدملا ةريصق

 لوخد دعب عيمستلا Gye اذإف .اهديدرت وأ اهعيمست ةصرف رفاوت ةيناكما

 ءاهيلإ ةديدج تامولعم لاخدإب .ةرشابم ىدملا ةريصق ةركاذلا يف تامولعملا

 .ًادج عيرس وحن ىلع ةركاذلا هذه نومضم ىشالتيسف

 ةجلاعم ةيلمع نم ًادحاو ble الإ عيمستلا ةيجيتارتسا لكشت ال
 yan جئاتن تراشأ دقف .ىدملا ريصق نيزختلا ةلحرم يف تامولعملا

 نم نيعم ددعب ظافتحالا عيطتست ىدملا ةريصق ةركاذلا نأ ىلإ تاساردلا

 ءاهطمت وأ تادحولا هذه لكش نع رظنلا ضغب ءةزمرملا تامولعملا تادحو

 ءاوس ءاهيلإ ةلخادلا تادحولا ددعب ةددحم ىدلا ةريصق ةركاذلا ةقاط نأ يأ

 ,Ji. (Murdock 1961( تاملك وأ عطاقم وأ ,by رح تادحولا هذه تناك

 نم ددعب ظافتحالا ىدملا ةريصق ةركاذلا ةردق يف نأ تاساردلا ضعب تدافأ

 -Miller, 1956; Man) تادحو هو ° نيب حوارتي ةزمرملا تامولعملا تادحو

dler, 1967)ةيناكما «يسردملا ملعتلل ةبسنلاب ماه رمأ اذهو ءرليم ىريو  

 ىلع دمتعي ظافتحالا نأ املط «ظافتحالا ىلع ىدملا ةريصق ةركاذلا ةقاط ةدايز

 تاسولعملا ميظنت ةيلمع لالخ نم كلذو «ةلخادلا ةزمرملا تادحولا ددع
 يف تاملكلاو «ةملك يف فورحلا ميظنتك ءةلماكتم تادحو يف (تالخدملا)

 ةقاط نيسحت ةيناكما ىلإ نورخآ نوثحاب ريشيو .خلا ...لمج وأ عطاقم

 تامولعملل نييئاقتنالا نيزختلاو هابتنالا قيرط نع ىدملا ةريصق ةركاذلا

 نم ةلاعف عيمست تايجيتارتسا عبتت ثيحب عيمستلا قرط عيونتو «ةزمرملا

 . مهألا ةميقلا os اهيف اهيف بوغرملا تامولعملاب ظافتحالا ثيح

 ريصق ةركاذلا يف تامولعملا ةجلاعم ةيجيتارتسا نأ مدقت امم حضتي

«Gallةلصفنم تادحو لكش ىلع ةزمرملا تامولعملا لاخدا ىلع موقت  

 هذه ةقاط نأ حضتي اک «تادحولا هذه ديدرت وأ عيمست ىلعو ءةلماكتمو

 عبس غلبي ‹تامولعملا تادحو نم نيعم ددعب ةدودحم نيزختلا ىلع ةركاذلا

As 



 ءادج ةريصق تادحولا هذهب اهظافتحا ةدم نأ اك «يطسو وحن ىلع تادحو
 ناك اذإ .نيئحابلا مظعم ىري اك «ةليلق قئاقد ةدملا هذه زواجتت ال ثيحب

 ضعب Gy ؟ةدملا هذه ءاضقنا دعب ةنوزخملا تامولعملا لام اف wis) رمألا

 ةرفاوتم دعت ds «ةدملا هذه دعب لحمضتو ىشالتت تامولعملا نأ نيثحابلا

 لحم لحت ةديدج ىرخأ تامولعم نأ نورخآ نوثحاب ىريو «ةركاذلل
 يف ةنوزخملا تامولعملا نم Law نإ ءنيلاحلا الك Gy .ةميدقلا تامولعملا
 تارتفل اہ ظافتحالل cil ةليوط ةركاذلا ىلإ لقتني ءىدملا ةريصق ةركاذلا

 .ًادج ةليلق قئاقد نمض رخآلا ضعبلا ىشالتي نيح يف «ةليوط ةينمز

 Long - term memory (li ab sb ةركاذلا  ؟

 نأ انيأرو ءأدج ةريصق تارتفل تامولعملا نيزخت ةيلمع مّدقت يف انلوانت

 ةركاذلا ىلإ رخآلا ضعبلا لقتني نيح يف «ىشالتي تامولعملا هذه نم ًاءزج

 نم ًادج ةريبك ةيمكب ظافتحالا عيطتست يتلا ةركاذلا يهو .ىئدملا ةليوط

 ةدع ىلإ نايحألا ضعب يف لصت دق «ةليوط ةينمز تارتفلو ,تامولعملا

 ةركاذلا وأ call ةليوط ةركاذلاب اهتيمست ىلإ نيثحابلاب ىدأ ام اذهو .تاوئس

 ةمئادلا

 ىلع ىدملا ةريصق ةركاذلاو Gall ةليوط ةركاذلا نيب زييمتلا رصتقي ال

 قرفلا ىلع الو .هب ظافتحالا اهنم لكل نكمي يتلا تامولعملا ةّيمك يف قرفلا
 اهب مستت ؛ةماه ىرخأ رهاظم كانه لب ءظافتحالا اذهل ةّينمزلا ةرتفلا لوط يف
 ةنوزخملا تامولعملا 1 .ىدملا ةريصق ةركاذلا نع اهزيمتو call ةليوط ةركاذلا

 ةديدجلا تالخدملا وأ تامولعملاب ZOU ةضرع لقأ call ةليوط ةركاذلا يف

 نی يفف .ىدملا ةريصق ةركاذلا يف ةنوزخملا تامولعملا نم (لخادتلا)

 ةجيتن عايضلاو لالحمضالا وأ هوشتلل ةركاذلا هذه تامولعم ضرعتت

 نأ نود اهنزتختو ةديدحلا تامولعملا جلاعت ىدملا ةليوط ةركاذلا ob «لحادتلا

 ةركاذلا موقت امك .ًاقباس ةنوزخملا تامولعملا ىلع ةيكيتامارد تاريثأت أرطت
 «يلوأ لكشب ةزمرملا aren ًادج ةريثك ةجلاعم تايلمعب .ىدملا ةليوط

Upsظافتحالا نم نكمت ًالاكشأ ذخأت ثيحب ءاهمظنتو اهبذهتو اهروطتو  

YAY 



 ةركاذلا فيرعت نكمي كلذل .ةليوط ةينمز ةرتفل  ةزمرملا تامولعملاب يأ اهب

 ظافتحالا ىلع رداقو hae عيفر وحن ىلع مظنم ينيزخت ماظن اهنأب ىدملا ةليوط
 .ًاضيأ ةدودحم ريغ ةينمز ةرتفلو «تامولعملا نم ةدودحم ريغ ةيمكب

 ءاوس ءىدملا ةليوط ةركاذلل ةدودحملا pe ةقاطلا ىلع ديكأتلا نأ ودبي

 ةينمزلا ةرتفلا لوط ثيح نم وأ ءاهنيزخت نكمي يتلا تامولعملا ةيمك ثيح نم
 ةلئاقلا ةقيقحلا عم ًاقستم سيل ءاهلالخ تامولعملا هذبب ظافتحالا نكمي يتلا
 يف ءام ةرتف يف ةرفاوتم تناك يتلا تامولعملا ضعب رارمتسابو ىسنن اننأب

 وأ لكشب طبتريو ءاهراكنإ نكي ال ةقيقح نايسنلا نإ .ىدملا ةليوط ةركاذلا

obصئاصخ نم ةزراب ةّيصاخ لكشي ال هنأ الإ «ىدملا ليوط نيزختلاب  
 ريغ اهماودو اهتقاط يف دسجتت ةزرابلا اهصئاصخف ءىدملا ةليوط ةركاذلا

 تامولعملا نم ريثكلا ةداعتسا نم اننكمي .دهجلا نم ًاليلق نإ . نيدودحلا
 ترفاوت ام اذإ ءةليوط aj ةرتف ذنم اهانجلاعو ,LG ىتلا ةّيليصفتلا
 . ديدج نم اهيف ريكفتلل ةبسانملا فورظلا

 ةريبك ةيمكب ظافتحالا ىلع Gall ةليوط ةركاذلا ةردق نم مغرلا ىلعو

 نم ءيشب اهيلإ رظنلا بجي هنأ الإ ؛ةليوط ةينمز ةرتفلو .تامولعملا نم أدج
 مت يتلاو ةداعتسملا تامولعملا قدص نم ققحتلل Ke كلمن ال اننأل .رذحلا

 ةليوط ةركاذلا موقت دقف .ةليوط ةينمز ةرتف ذنم اهنيزختو اهتجلاعمو اهزيمرت
 تاليدعتلا وأ تارييغتلا ضعب ءارجإو ةنوزخملا تامولعملا ةجلاعمب ىدملا

 وأ «تالخدملا» عم ةيركاذلا اهتاباجتسا وأ «اهتاجرحم» قباطتت ال ثيحب ءاهيلع

 ةصاخلا ثداوحلا عوقو ءانثأ ىدملا ليوط نزخملا تلخد يتلا ةزمرملا تامولعملا

 ةداعتسا ةيناكماب يحوي ام لئالدلا نم كانه كلذ عمو .تامولعملا هذهب

 ةركاذلل ةحلاعملا تايلمع ىلع فوقوللو .ةلماك ةقدب تاليصفتلا نم ريثكلا

 .نايسنلا موهفم ةشقانم نم دب ال ءىدملا ةليوط

 نايسنلا
 اهتجلاعمو اهزيمرت مت يتلا تامولعملا ةداعتساو عيمجت يف ًانايحأ لشفن دق

 ىسنن دقف ءاهماودو ةركاذلا هذه ةقاط مغر ىدملا ةليوط ٠ ةركاذلا يف اهنيزخت



 ةماملا رهاظملا نم نايسنلا ناك ابر .هانعمس وأ هانأرق ام ةليلق تاعاس دعب

 . مظنم ريغو ريبك دح ىلإ ًابرطضم ريكفتلا ادغل هالولف «ىدملا ةليوط ةركاذلل

 يفو «ةيكيسالكلا تايرظنلا وأ ميهافملا ءوض يف نايسنلا ثحب لوانتنسو اذه
 . ةرصاعملا ميهافملا ءوض

 نايسنلل ةيكيسالكلا ميهافملاو تايرظنلا

 ترولبت TE قرطب هترسفو «نايسنلا موهفم ةركبملا تاساردلا تلوانت

 .تلاتشجلا ةيرظنو ءلحخادتلا ةيرظنو .فلتلا ةيرظن « يه «تايرظن عبرأ يف
 .ةدح ىلع تايرظنلا هذه نم الك يلب kd لرانتنو

Decay theory فلتلا ةيرظن - ١ 

 هذه نأو ءةركاذلا يف راثآ ةماقا ىلإ يدؤي ملعتلا نأ ةيرظنلا هذه ىرت

 يتلا راثآلاب ظافتحالا اندرأ اذإف «نمزلا رورمب ًايجيردت لخمضت وأ لوزت راثآلا
 تامولعملا عيمست وأ راركت انيلع ءلاعفو طشن ىلع ؟ملعتلا اهثدحي وأ اهكرتي

 ظافتحالا نم نكمتنل تامولعملا مادختساب مايقلا انيلع يأ .ركذتلا عوضوم

 عم فعضي يركاذلا رثألا نأ هدافم ضارتفا ىلع فلتلا ةيرظن موقت .اهب

 ثدحي كلذل .ةيتاذلا تايلمعلا ضعبل ةجيتن «يلآ وحن ىلع نمزلا رورم

 ةضرع هلعجت يتلاو «هتاذ رثألا ةعيبط نع مجانلا رثألا فعض ببسي نايسنلا

 يف ثدحي ام ىلإ دوعي ةركاذلا صقن نأب يحوي اذهو .نمزلا رورم عم لاوزلل

 ةداعتسالا ءانثأ ةمدختسملا تايجيتارتسالا وأ زيمرتلا تايلمع ىلإ سيلو نزخملا

 .ركذتلا وأ

 ديب «نايسنلا يف ديحولا لماعلا هربتعتو .نمزلا ىلع فلتلا ةيرظن دكؤت
 ةجيتن ريغتت ال ثداوحلاف «نايسنلا ةرهاظ ريسفتل فاك ريغ هدحو نمزلا نأ
 اذه رورم ءانثأ تايلمع نم يرجي ام ةفرعم نم دب ال لب .طقف تقولا رورم

 رورم ببسب ثدحي ال نايسنلاف .نايسنلا ىلع قبطني هتاذ ءيشلاو «تقولا

 رثؤتو «تقولا رورمب يرجت يتلا تايلمعلا ضعب دوجو نم دب ال لب «تقولا
 .ىدملا ةليوط ةركاذلا يف ةنوزخملا تامولعملا يف



 Interference theory لخادتلا ةيرظن - ۲

 ملعتلا عوضوم تامولعملا لحادت ىلإ | ةيرظنلا هذه ًاقبط نايسنلا دوعي

 sl تامولعملا قوعتف ءةركاذلا يف ًاقباس ةئوزخملا تامولعملا عم «دیدحلا

 فك» ةلاحلا هذه يف لخادتلا ئمسيو «ةيدقلا تاباجتسالا ركذت وأ روهظ

 Lists ًاهاجتا لخادتلا ذخأي دقو Retroactive inhibition) «يعجرلا رثألا

 نيزخت ةيلمع قيوعتب ءًاقباس ةنوزخملا وأ ةميدقلا تامولعملا موقت ثيحب
 «لبقلا SY فكو» ةلاحلا هذه لثم يف لخادتلا ئمسيو «ةديدحلا تامولعملا _

. Proactive inhibition 

Response يباجتسالا سفانتلاب ىمسي ام ىلع لخادتلا ةيرظن دك 

“Competitionةملعتملا تاباجتسالا نيب ءادألا ثيح نم سفانتلا ىلع يأ  

 ةراشا ةيأ نود .ىرخألا يف اهنم لك رثأو ءديدجلا ملعتلا تاباجتساو ًاقباس
 ءاهئاعدتساو اهنيزختو ةزمرملا تامولعملا le يف ةعبتلا تايجيتارتسالا ىلإ
 نم ريثك يف ريشت ريشت لئالدلاف .ةثيدح مأ ةميدق تامولعملا هذه تناك ءاوس

 ءاعدتسا ىلع ةردقلا يف ةّيبلس راثآ af ثدحي ال ديدجلا ملعتلا نأ .تالاحلا

 ةحلاعم اهب متي يتلا تالاحلا يف ةصاخيو «قبسم وحن ىلع ةنوزخملا تامولعملا

 . (اهركذت) اهتداعتساو اهنيزخت ءانثأ ةبسانم قرطب تامولعملا هذه

Gestalt theory تلاتشحلا ةيرظن - ٣ 

 اهبناوج نم رثكأ ةركاذلل ةيفيكلا بناوجلاب تلاتشجلا ةيرظن ىنعت
 ىتلا لاكشألابو ةنوزخملا تامولعملا ىلع أرطت ىتلا تاريغتلاب ىنعت يأ «ةيمكلا

 وأ تدقف ىتلا تامولعملا .ةيمكب اهتيانع نم AST تامولعملا هذه اهذخأت دق
 ةيلمع سيل «تلاتشجلا ةيرظنل Eb coll نإ .ةركاذلا نم تعاض
 تامولعملل ليدعت وأ هيوشت ةيلمع وه لب .ملعتلا راثآ لاوز وأ فعض

 أرطت يتلا ةيكيمانيدلا تاريغتلا سكعنتو .تقولا رورم عم ثدحي «ةنوزخملا

 ةيضاملا ثداوحلا تاليصفت ضعب لهاجت ىلإ درفلا ةعزن يف ةركاذلا ىلع

 «ةيركاذلا ةينبلا طيشنت ىلإ ةعزنلا يف Wiss .ىرخأ تاليصفت ىلع ديكاتلاو
 ةركاذلا عزنت .ًاميظنتو ةمءالم AST قيرطب ثداوحلا ركذت نم نكمتلل
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 لكشلا» ذخأتل ةنوزخملا تامولعملا ليدعت ىلإ .نمزلا مدقت عم «ةيرشبلا

Laدنع اقلغم ايرئاد الكش .قلغملا ريغ يرئادلا لكشلا ودغي دقف  

 .هركذت

 ةليوط ةركاذلا رهاوظ نم dle ةرهاظ ىلع .تلاتشحلا ةيرظن دكؤت

 يف اهرثأو «ةركاذلا ةيلعاف ىلإ ةرهاظلا هذه ريشت .ميظنتلا ةرهاظ يهو ءىدملا

 ىنبو لاكشأ يف مظتنت ثيحب اهتحلاعمو ءاهيدل ةرفاوتملا تامولعملا ميظنت

 نيثحابلا نم ددع AST دقو .اهءاعدتساو اهركذت لهسب يذلا رمألا ءةنيعم

 ةركاذلا موهفم نم ًاماه ًابناج اهوربتعاو code ميظنتلا ةرهاظ ىلع نيرصاعملا
call a + 5bرصاعملا  (Mandler, 1968; Bower, 1970; Tulving and Donald- 

son, 1972) , 

 نايسنلل رصاعملا موهفملا

 ليوط نزخملاب نايسنلا ةقالع نأ ىلإ رصاعملا نايسنلا موهفم ريشي

cullةفيعض ةقالع نوكت دق  clueثداوحلا ركذت ىلع ةردقلا مدع نإو  

 وحن ىلع ثداوحلا هذه نيزخت وأ زيمرت يف لشفلا ىلإ همظعم يف دوعي .ةيضاملا
 acy مل اف .اهتداعتسا يف ةمدختسملا تايجيتارتسالا لشف ىلإ وأ «بسانم

 ةحلاعم ماظن يف اهنيزختو اهزيمرت يف بوغرملا تامولعملل «لاعف وحن ىلع درفلا
 رفاوتت نلف ءاهتداعتسال ةبسانم تايجيتارتسا مدختست مل امو .تامولعملا

 . ةيركاذ تاباجتساك

 ىلع ةردقلا مدع ىلإ دوعت .ًاعويش نايسنلا بابسأ رثكأ نأ لئالدلا نيت

 يف ةصاخيو ءىدلا ةليوط ةركاذلا نزغ نم اهي 3 تامولعملا ةداعتسا
 عاضوأك !cola وأ رتاوتلا وأ طغضلا تالاح ريثتست يتلا عاضوألا

 ةيصخشلا درفلا ةربخ نإ . ةيوبرتلاو ةيميلعتلا انمظن يف عيشت دن يتلا تاناحتمالا

 يف هلشف وأ هزجع ىلإ .نايحألا نم ريثك يف ريشت 57 هذه لثمب

 d تامولعملا هذه رفاوش لماكلا هناقيا عم ءةيولطملا تامولعملا ءاعدتسا

 ءاعدتسا .ىلع هتردق ديازت ىلإ ًاضيأ ةربخلا هذه ريشتو cb هكالتماو هتركاذ

 ىلإ ةيدؤملا طورشلا لاوز ىدل وأ «هرتوت ةجرد ضافخنا ىدل ,تامولعملا هذه
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 «ناحتمالا ةعاق يف هنع ةباجإلا يف بلاطلا لشفي يذلا لاؤسلاف .رتوتلا اذه
 .ةعاقلا نم هجورخ درجمب ةأجف رهظي دق

 ةداعتسا يف لشفلا وه .نايسنلا يف ًادج مالا لماعلا of مدقت امم حضتي
 ال اهبنأ الإ ةليوطلا ةركاذلا يف ةرفاوتم تامولعملا نأ يأ «ةنوزخملا تامولعملا

adىقبت لهف .ةيركاذ تاباجتساك روهظلا نم اهنكمت يتلا ةبسانملا طورشلا  
 مأ Ses ةياهن ال ام ىلإ ىدملا ةليوط ةركاذلا يف ةنوزخملاو ةزمرملا تامولعملا

Lf؟ىشالتتو لوزت  . 

 يف ةنوزخملا تامولعملا نم ًاليلق ob ديفت يتلا لئالدلا ضعب رفاوت
 نايسنلا اندعبتسا اذإ «لالحمضالا وأ لاوزلل ضرعتي Gill ةليوط ةركاذلا

 AST امبرو .ةدافتسالا وأ نيزختلاو زيمرتلا تايلمع يف لشفلا ىلإ بوسنملا
 .ىدملا ةليوط ةركاذلا يف تامولعملاب مئادلا ظافتحالا ةركفل ًاديبأت ثوحبلا
 shay (Wilder Penfield, 1959) ردلياو يدنكلا حارجلا لامعأ ىلإ دوعي
 نيذلا ىضرملا ضعب تادافإ ليجست ىلع اهساسأ يف دليفنب لامعأ موقت
 خملل يعضوملا ريدختلا تاءارجإ اهيف تمدختسا Sele تايلمعل اوضرعت
 ةّيحارجلا ةيلمعلا ءانثأ حارجلا Gale ىلع هتردقبو هيعوب ضيرملا ظفتحي ثيح
 .هتاربخ نع ةدافإلاو

 ةيئابرهكلا ةراثإلا نأ ء4٠1۹ ماع اهرشن .ةدع تالاقم يف دليفنب دافأ
 تاباجتسالا نم ًادج ةريبك ةيمك جتنت «ضيرمل خم نم ةنيعم ماسقأل
 تاونس ىلإ اهضعب دوعي دق يتلاو «ضيرملا تاربخب ةقالعلا ob ةيركاذلا
 غدصلا. نم ىلعألا فيفلتلا ةراثتسا دعب ىضرم ا دحأ دافأ دقف .تلحخ ةديدع
 ىري هنأو ..هفرعي Lid هيلع فزعي ًاصخشو . pls ىري» هنأب نميألا

 يبصعلا !ela ةراصسا دعب لافطألا sof دافأو «خلا . . ةئيضم تانالعا

 اهنأو ءرخآ صخش عم فتاهاب ثدحتت يهو هتدلاو عمس هنأب خملل نميألا
 هنأ ثلاث صخش دافأو .بسانم لكشب هسبالم ءادترا al نم بلطت

 لبق كانه ضيرملا ناك) ةيبونجلا ايقيرفأ يف نوكحضي مهو هءاقدصأ عمسي
 .تايلمعلا ةفرغ يف هنأب هملع نم مغرلا ىلع (ةيلمعلا ءارجا
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 ةيداعلا ةايحلا يف رفاوتت ال فورظ يف ثداوحلا هذه لثم تديعتسا
 ال ىضرملا نأ اك cell يف ةنيعم قطانم ةراثتسال ةجيتن تناك دقف ةداع
 ةلثام ودبت تاربخ لوح مهتادافا تناك دقف «يركذت عضو يف eel نوكردي
 ىضاملا ثدحلا «نوشيعي» pel ةيركاذلا مهتاباجتسا يحوت ثيح , مهمامأ
 ىتلا ةيركاذلا تاباجتسالا نأ وه ,براجتلا هذه يف ماها رمألاو .ديدج نم
 يه دوعتو «خملل ةيئابرهكلا ةراثتسالا فاقيإ روف فقوتت .ىضرملا اهب يلدي
 .خملا يف اهتاذ ةقطنملا ةراثتسا یدل اهتاذ

 مئاد Gall ةليوط ةركاذلا نزحت نأ ىلإ دليفنب لامعأ جئاتن ريشت
 ةهجو جئاتنلا هذه تدكأ دقو ,نزخلا لع ادح ةريبك ةقاط وذو ليصفتو

 تامولعملا ةداعتسا يف لشفلا ىلإ دوعي نايسنلا نم ريثكلا نأب ةلئاقلا رظنلا
 ةيئابرهكلا ةراثتسالا  ةبسانملا فورظلا ترفاوت اذإ هنأو ءةركاذلا يف ةنوزخملا
 وحن ىلع تامولعملا هذه ةداعتسا نكمي  دليفنب لامعأ يف خملا ماسقأ ضعبل
 لامعأ نم ةمساح جئاتن صاالختسا نکی له نكلو .قيقد امبرو ٍليصفت

 ةيرظن بسح -انيأر دقو «براجتلا عوضوم' ىضرملا اهب دافأ يتلا ةيليصفتلا
 متي يتلا تامولعملا رييغت وأ ليدعت ىلإ ةيوق dep كانه نأ  تلاتشجلا
 qs عم لماعتلا بج كلذل lass اسامت asi ودبت ثيحب لهتداعتسا

 اہ ديفي ىتلا تامولعملا قدص تبثي نأ ىلإ ديدش رذحب دليفنب تاسارد
 . هاضرم

 ًادج ةريبك ةيمك نيزخت ىلع اهتردقبو Gull ةليوط ةركاذلا ماودب داقتعالا نإ
 تاساردلا هديؤت لب be» دليفنب لامعأ ىلع موقي ال ءةزمرملا تامولعملا نم
 تارشع ذنم اهزيمرت مت يتلا ثداوحلا نم ريثكلا نإ .ًاضيأ ةيعقاولا تاربخلاو
 ةيتايح فورظ يف ةقداصلاو ةّيعقاولا اهتاليصفتب اهتداعتسا نكي «نينسلا
 .نيعم لكش يف يريثملا قايسلا ميظنت نأ تاساردلا ضعب تنيب دقو . ةيعقاو
 تامولعم ةداعتسا نم هنكمي «لئالدلا وأ Cues نئارقلا ضعبب درفلا ديوزت وأ
 حوضوب ريشي «ةّيسنملا» تامولعملا هذه لثم ةداعتسا نإ .ةيسنم ام تارتفل ودبت
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 لهست يتلا ةبسانلا فورظلا دجت ال USS «ةنوزخم» تامولعملا هذه نأ ىلإ
 .اهتداعتسا وأ اهركذت ةيلمع

 ىلع أرطي ام ةفرعمو .ىدملا ةليوط ةركاذلا نزخم ةعيبط ىلع فوقولل
 ءارجا نم دب ال ءمئاد لكشب اهب ظفتحي ناك اذإ امو «هيف نوزخملا تامولعملا
 نم تاسارد نأ ودبي .ةداعتسالاو زيمرتلا راثآ لزع اهيف متي ةيبيرجت تاسارد
 ,ةيعقاولا ةايحلا فورظ يف لماك وحن ىلع اهؤارجا بعصي «عونلا اذه
 نيابتب نكمي هنأ ديب «يلک لكشب ةداعتسالا وأ زيمرتلا راثآ لزع ةلاحتسال

 وأ زيمرتلا تامهاسم نوكت فورظ يف ةركاذلا ىلع أرطت يتلا تاريغتلا
 ةيريثملا تالخدملا طورش نوكت نأ ةطيرش «ًايبسن ةليئض اهيف ةداعتسالا
 عضولا طورشو يملعتلا عضولا طورش يأ - ةتباث ةيركاذلا تاجرخملاو
 ًاريغتم تاجرخملاو تالخدملا نيب ةلصافلا ةّيئمزلا ةرتفلا نوكت نآو - يئادألا
 . يجهنم وحن ىلع ريغتت ميق اذ الفتسم

 ثداوحلاب ةئيلم ,cole dbl تالخدملا نيب ةلصافلا ةينمزلا ةرتفلا نإ
 دوزتو .تامولعملا ةحلاعم ماظن ىلع ةديدج del ضرفت يتلا تاطاشنلاو
 ءلوقلا نكمي ثيحب «رمتسم وحن ىلع ةديدج تامولعمب ىدملا ةليوط ةركاذلا
 زيمرتلا نيب يأ «تاجرخملاو تالخدملا نيب ةينمزلا ةرتفلا تدادزا املك هنأب

 صرف IL تدادزاو .ةديدج ثداوح زيمرت صرف تدادزا .ةداعتسالاو
 لهف .ةنوزخملا تامولعملا ءاعدتسا ةبوعص ىلإ يدؤي يذلا رمألا «لخادتلا

Guاعدتسالا ةبوعص . codeنإ ؟اهيشالت وأ نزخملا نم تامولعملا لاوز  
 نم .هدحو اننكمي ال «ةتوافتم ةينمز تارتف لالخ ىدملا ةليوط ةركاذلا رابتخا
 Ob لوقلا رربي الو «ةليوطلا ةركاذلا نزخ ىلع أرطت يتلا راثآلا ىلع فوقولا
 نمزلا نأ يأ ظافتحالا ةرتق لوط دايدزاب دادزي  نايسنلا وأ  ةركاذلا أطخ

 فوقولا نم دب ال لب .تامولعملا نادقف وأ نايسنلا ريربتل فاك ريغ هدحو
 ةيتمزلا ةرتفلا ءانثأ تامولعملا ةحلاعم ماظن يف تايلمع نم يرجي ام ىلع
 , (15]81 ,et al 1979( ةداعتسالاو زيمرتلا نيب ةلصافلا

 يف ثدحت ىتلا تاطاشنلا يأ  ركذتلا يف ةينمزلا تاطاشنلا pl نايبلو
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  ةداعتسالاو زيمرتلا نيب وأ تاجرخملاو تالخدملا نيب ةلصافلا ةينمزلا ةرتفلا
 يتلا تاطاشنلا ةعيبط اهيف ريغ تاساردب ,Ekstrand 1972( دنارتسکا ماق
 حمس دقف ءةيركاذلا تاجرخملاو ةّيلخدملا تاريثملا نيب دارفألا اهيف كمبني

 ةسراممب رخآلا ضعبلل حمس Ley «ةنيعم ةدام ملعت دعب مونلاب دارفألا ضعبل
 ةعومجملا مون ةرتف تناك ثيحب ءاهسفن ةداملا ملعت دعب ةيداعلا مهتاطاشن

 ىلإ نيتعومجملا دارفأ ضرعت مث «ةيناثلا ةعومجملا طاشن ةرتفل ةيواسم ىلوألا
 . ةملعتملا ةداملا يف مهئادأ ىوتسم ةنراقمل يركاذ رابتخا

 ىلإ بهذت يتلا ةعومجملا دارفأ ءادأ of «تاساردلا هذه جئاتن ت رهظأ
 دعب ىرخأ تاطاشن يف كمهنت يتلا ةعومجملا ءادأ نم لضفأ ملعتلا دعب مونلا
 لضفأ ءةرشابم ملعتلا دعب نوماني نيذلا دارفألا ءادأ نأ ترهظأ اك .ملعتلا
 ةدحاو مونلا ةرتف Ob he ءرابتخالا تقو لبق نوماني نيذلا دارفألا ءادأ نم
 .ظافتحالا ةرتف لالخ قمعألا مونلا نأ Caf نيبتو .مهعيمج دارفألل ةبسنلاب
 لك dy .ًاقمع لقألا وأ فيفخلا مونلا نم ركذتلا ىلع ةردق AST دارفألا لعجي
 يف ًاريثك ضفخني نايسنلا ىوتسم نأ ىلإ دنارتسكا جئاتن تراشأ «لاوحألا

OYEتاطاشن ةيأ يف درفلا كمهني ال ثيح «ةرشابم مونلاب ةعوبتملا ملعتلا  

 ةيوقت وأ تيبثت لهسي مونلا نأ اهدافم ةجيتن ىلإ دنارتسكا صلخ
soll! Consolidationةرشابم ملعتلا ولتي امدنع ةصاخبو «ةركاذلا يف ةملعتملا » 

 تاطاشنلاو ثداوحلا نم ةيلاخلاو .ًايبسن ةئداملا ةّينمزلا ةرتفلا نأ يأ
 ميظنت ىلع درفلا دعاست «مونلا لبق ام ةرتف وأ «مونلا اهرفوي يتلاو ءةلخدتملا
 .ئدملا ةليوط ةركاذلا يف اهسيسأتو .ةملعتملا ةداملا عيمستو

 JS ضعبل ةضرع Gall ةليوط ةركاذلا نزح نأ دنارتسكا فيضيو
 مدملا تايلمعب ةقالعلا تاذ ةيئايميكلا تاريغتلا) ضيألا تايلمع ببسب
 ىدملا ةليوط ةركاذلا دعاسي مونلا نأو .ةيجولويزيفلا (ةّيحلا ايالخلا يف ءانبلاو
 طاشنلا ىوتسم ضافخنا ىلإ يدؤي GY .تايلمعلا هذه يف هرثأ لالخ نم

 ةركاذلا بيصي يذلا لكأتلا ىوتسم ضافخنا ىلإ JUL يدؤيو « يضيألا
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 تناك line رثكأ مونلا ناك Us al layer لوقلا نكميو .ىدملا ةليوط
 .ةيلعاف Ast ظافتحالا ىلع درفلا ةردق تناكو Ls لقأ ضيألا تايلمع

 ,ىدملا ةليوط ةركاذلا نزحم ةعيبط لوح ةتباثو ةمساح جئاتن رفاوتت مل
 يف مونلا راثآ تاسارد جئاتن نأ الإ  يملعلا ثحبلا نم ةلحرملا هله يف
 قيمعلا مونلا تالاح يف يح ءتامولعملا ضعب on دوجوب يحوت ةركاذلا
 ىلع ةردقلا ىوتسم يف ًاضافخنا كانه نأ ى Ss أ «ةرشابم ملعتلا ولتي يذلا
 نروق اذإ ءةياغلل ليئض ضافخنالا اذه نأ ديب قملعتملا ةداملا ءاعدتسا
 ضافخنالا اذه دوعي دقو .ةداعتسملاو ةنوزخملا تامولعملا نم ة ةريبكلا =

 دعب قيمعلا مونلا تالاح يف ىتح نكمي ال هنأل .ةداعتسالاو نصرت
 لكشي ال مونلا OY .يلك وحن ىلع نيلماعلا نيذه رثأ ةلازإ و أ ءاغلإ ‘3
 رظنلا ةهجو ob يحوي يذلا رمألا .يجراخلا ملاعلا تاريثم نع ًايلك ًالاصفنا
 تلاز ام ظافتحالا ىلع ةريبكلا اهتقاطو ىدملا ةليوط ةركاذلا ماودب ةلئاقلا
 تامولعملا ةجلاعم ماظن يف ةركاذلا هذه ةفيظو ببسب «قيبطتلل ةلباقو ةلوبقم
 ,Ellis et al) 1979) يرشبلا

 ىدملا ةليوط ةركاذلا نزخم تايكيمانيد
 نا «نايسنلل يلاحلا روضتلا بسح «نايسنلا موهفم ةشقانم ىدل نبت

 وأ لاوزلل ضرعتي ىدملا ةليوط ةركاذلا يف ةنوزخملا تامولعملا نم ليلقلا
 يف ةنوزخم ىقبت يتلا تامولعملا نم ةريبكلا ةيمكلا ىلإ سايقلاب ءلالحمضالا
 ةليوط ةركاذلا نزحم نإ .اهئاعدتسال ةبسانملا فورظلا ةرظتنم ءةركاذلا هذه

«Gallاهبناوج يف مضت يلا ةبتكملاب .موهفملا اذه ءوض يف هيبش  GY 
 نكميو YSU Ly ًادج ةليوط ةينمز تارتفل بتكلاب ظفتحت ةبتكملاف «بتكلا
 ةّيجهنم ةقيرطب اهفينصت وأ بتكلا نيزخن مت BL «باتك يأ ىلع لوصحلا
 انك اذإ هيلع لوصحلا نم اننكمي ءانيعم ازمر باتك لك لمحي ثيحب «ةنيعم
 هيف بغرن يذلا باتكلا ىلع لوصحلا يف انلشف نإو ءزمرلا اذهب ةفرعم ىلع
 يأ) هب صاخلا زمرلاب انتفرعم مدعل ةبتكملا يف هناكم ttt ةبوعص ىلإ دوعي
 رخآ باتك ىلع ths لصحن دقو «(ءاعدتسالا ةيجيتارتسا لشف ىلإ دوعي
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 بتكلا زومر نيب طلخلا ىلإ ةلاحلا هذه يف لشفلا دوعيو «بولطملا باتكلا ريغ

 «يئاوشع وحن ىلع بتكلا نيزخم مت اذإ امأ .(لخادتلا) ىلإ يأ ءةفلتخلا
 يف دوجوم هنأب انتفرعم مغر «هيف بغرن يذلا باتكلا داجيا ريسعلا نمف

 ىلإ انه لشفلا دوعيو «هيلإ انيدمت يتلا ةينرقلا وأ زمرلا كلمن ال اننأل «ةبتكملا

 .اهتاذ زيمرتلا ةيلمع

 صئاصخ نايبل بسانم جذومن وه «ةبتكملا» جذومت نأ نم مغرلا ىلع
oeوحن ىلع ًابسانم سيل هنأ الإ «ىدملا ةليوط ةركاذلا  YSهنأل .قلطم وأ  

 ءيرشبلا تامولعملا ler ماظن يف تباث نوكم ةركاذلا هذه Ob يحوي
 نم عون يأ اهيلع يرجي نأ نود ةزمرملا تامولعملا ظفح ىلع هتفيظو رصتقتو

 أرطت اد a تارييغت ثودحب لئالدلا ضعب يحوت نيح يف ,تاجلاعملا

 ,Cofer) ميظنتلاو بيذهتلاب اهلوانتتو .نمزلا رورم عم تامولعملا هذه ىلع

 ىدل دوهشلا اهب يلدي يتلا تاداهشلا ىلع أرطت يتلا تاليدعتلا لعلو .1975)

 ةينمز تارتف دعبو ةرشابم ثداحلا عوقو دعب نم ثداح نع ةدافإلا

 نم ءزج دوعي دق .تارييغتلا نم عونلا اذه ىلع ليلد ريخ يه «ةتوافتم

 ءاعدتسالاو زيمرتلا تايلمع ىلإ ةنورخملا تامولعملا لوانتت ىتلا تارييغتلا

 مالا AL At فرع اير عا ean تكلا امو نأ رق
 سفن ءاملع نيب دقف هتاذ ىدملا ةليوط ةركاذلا نزح ةعيبطب ةقالعلا تاذ

 ءةيركاذلا راثآلا وأ ءةزمرملا تامولعملا نأ date انعم رم اك «تلاتشحلا
 ريغ ةيركاذلا تالخدملا ودغت ثيح «نمزلا ربع يفيك جذومنل Lb ريغتت
 ذاختا ىلإ عزنت EY «ةمظنمو ةقسانتم ةيركاذ تاجر ءةمظنملا ريغو ةقساتتملا

 .نزخملا نم اهتداعتسا دنع «لضفألا لكشلا»

 يلير ماق  لضفألا لكشلا وحن ةعزنلا  ةعزنلا هذه نم ققحتللو

(Riley, 1962)عوطىقلاك .ةقسانتم ريغ وأ ةضماغ لاكشأ ةعومجم ضرعب  

 نم AL pot ىلع cls pty ةيطيطختلا موسرلاو .ةيطورخل او ةيرئادلا

 ٠١ دعب ةركاذلا نم لاكشألا هذه مسر اوديعي نأ مهتم بلطو ءدارفألا

tilموي دعبو  colsمهتيؤر نم «عوبسأ دعبو  meموسرلا صحف ىدلو  
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 تارتفلا هذه ربع لضفألا لكشلا وحن يمدقت رييغت دوجو نيبت ءةيركاذلا
 ةرتفلا دايدزا ىدل ماظتنالاو قاستالاب لاكشألا تذخأ يأ ءةتوافتملا ةّيئمزلا

 ةقلغملا ريغ ةرئادلاو ءالماكتم حبصأ صقانلا طورخملاف ءركذتلاو ضرعلا نيب
 .خلا . . Ae ةرئاد تحبصأ

 لثم ,Daniel 1972) ةثادح رثكألا ىرخألا تاساردلا ضعب ديأ دقو

 فلتخغ وحن ىلع اهريسفت ىلإ نوعزني نيثدحملا نيثحابلا نأ ريغ «ةرهاظلا هذه

byنوضرتفي ثيح ءاه نييلاتشحجلا ريسفت نع ام  ofةيركاذلا تاباجتسالا  
 لكشلا» سيلو «فولأملا لكشلا» وأ .ًاعويش رثكألا لاكشألا ذاختا ىلإ عزنت
 ءاهركذت دنع نوزلحلا لكش ذخأت نوزلحلاب ةهيبشلا تاشبرخلاف .«لضفألا

 هب يحوي يذلا لكشلا ذاا ىلإ عزنت ءاهيمسي رخآ ريثم عم ةنرتقملا لاكشألاو

 لكش ذخأي «نانثا» ةملكب 2 لكشلا نرتقي امدنعف .اهعم نرتقا يذلا مسالا

 دنع «8» JSS ذخأيسف «ةينامث» ةملكب نرتقا اذإ امأ ءهركذت دنع «2»

 . هركذت

 ةنوزخملاو ةزمرملا تامولعملا ىلع أرطت يتلا تارييغتلا نم عونلا اذه نإ

 كانه لب «طقف ةّيرصبلا لاكشألا ىلع ًاروصقم سيل «ىدملا ةليوط ةركاذلا يف
 نيب دقف .ًاضيأ ةيظفل تامولعمو تاريثم لوانتت تاريبغتلا هذه ob يحوي ام
 يجهنم ريغت ىلإ عزني «ةّيصصقلا Chal عطاقملا ضعب نإ (Bartlett تلتراب
 صصق ىلإ «تقولا رورم ربع bt لوحتت ثيحب ءاهركذت ىدل مظتنم
 . ةبرجتلا عوضوم درفلل ةفولأمو ةلماكتم

 ثودح ىلإ ًامومع ريشت يتلا لئالدلا ضعب رفاوت نم مغرلا ىلع
 لوح ةعطاق ةلدأ رفاوتت ال هنأ الإ ءةيركاذلا تاباجتسالا يف ةيعون تارييغت

 تايلمع ىلإ ءلقألا ىلع War دوعت دقف «تارييغتلا هذه ةيقيقحلا بابسألا
 بسانتي ال «تباثلا نزخملا» موهفم نإ «لاوحألا لك يفو .ةداعتسالاو زيمرتلا

 نم OSE ةرفاوتملا تاساردلا جئاتن OF .ىدملا ةليوط ةركاذلا ةقيقح عم

 اهيف ةنوزخملا تامولعملا بذبتو مظنت ءىدملا ةليوط ةركاذلا ob لوقلا

 .«تباثلا نزخملا» موهفم يفنيو «اهتيكيمانيد» ىلإ ريشي يذلا رمألا ءرارمتساب
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 زيمرت ىلع ًادج ةريبك ةقاط يرشبلا تامولعملا ةجلاعم زاهج كلي
 ءرمتسم وحن ىلع تامولعملا نم ةريبك ةيمك هيف رفاوتتو ءاهنيزختو تامولعملا
 ,cele تقو يأ يف اهعيمج تامولعملا هذه مكحتلا عيطتسي ال درفلا نأ ريغ

 Bare فورظ يف ةّيويحلا وأ ةيرورضلا تامولعملا ضعب ركذت يف لشفي دقف
 يف ةبولطملا تامولعملا عقوم نييعت ىلع هتردق OY ءالثم تاناحتمالا فورظك
 ثيح نم ةدودح ريغ ىدملا ةليوط هتركاذ ةردق نأ مغر «ةدودحم ةركاذلا نزحت

 . نيزختلاو زيمرتلا

 OFF يف اهيف بوغرملا تامولعم لا نع ثحبلا ةيلمع ىلإ عاجرتسالا ريشي

 تامولعملا هذه عيمجت ةيلمعو .نزخملا اذه يف اهعقوم نييعتو ةركاذلا

 .(ةيرهاظ وأ ةرمضم) ةيركاذ تاباجتسا لكش لع اهئادأ ةيلمعو ءاهميظنتو

 حضوي ءاهيف بوغرملا تامولعملا ضعب عاجرتسا ءانثأ يرجي ام ناطبتسا نإ
 ةباجتسالا روهظو ةركاذلا ىلع لاؤس حرط نيب GF يتلا تايلمعلا ةعيبط

 «ةنيعم ةينمز ةرتف دعبو «باتكلا اذه أرق Lake نأ ضرفنل .ةيركاذلا
 يتلا تايلمعلا (ف «هيف تدرو يتلا ملعتلا جذامن عجرتسي نأ دارأ ءام ببسلو

 يتلا تايلمعلا ىلوأ نإ ؟جذامنلا هذه عاجرتسال صخشلا اذه اهب موقي

 ةركاذلا نزحم يف «ةقالعلا تاذ تامولعملا نع ثحبلا يه ءاهب موقي نأ نكمي

 تاالؤاست حرطب كلذو ءتامولعملا هذه عقوم نم برتقيل .ىدملا ةليوط

 يتلا ةبسانملا ام ؟اهنع تأرق نيأ ؟ملعتلا جذامت نع تأرق ىتم «لثم «ةماع

 ءاهيف بغري يتلا تامولعملا عقوم دودح نم هبارتقاب رعشي امدنعو ؟اهيف تأرق

 وأ هعاونأ ام ؟ملعتلا ام 6 لثم اديدحتو ةقد رم تالؤاست حرطب أدبي

 هذهب لاق يذلا نم ؟جذامنلا هذه clad ام ؟ملعتلا جذامن ددع ام ؟هجذاغن

 ءعاجرتسالا نم ةلحرملا هذه يف .خلا . . .اهنيب GUI قورفلا ام ؟جذامنلا

 ,يساسألا لاؤسلا نع ةباجالاب ةقالعلا تاذ تامولعملا نم ةيمك هيدل رفاوتت

 ؛ةبولطملا تامولعملا عم ابلاغ قفتي نيعم وحن ىلع اهميظنتو اهعيمجتب موقيف
 .ةيركاذ تاباجتسا لكش ىلع اهئادأب موقي مث



 ةليوط ةركاذلا 3 ae عاجرتسا بولسأ ناطبتسا لاثم نإ

 متي عاجرتسالا of يأ .عاجرتسالا ةّيلمعل ةيلحرملا ةعيبطلا ىلإ ريشي .ىدملا

 هذه رفاوت ةرورض ينعي ال كلذ نإ .ةلخادتمو ةعونتمو ةددعتم لحارم ربع

 تاباجتسالا ضعب رهظي دقف .تامولعملا عاونأ لك عاجرتسا يف لحارملا

 d “= عاجرتسالا لحارم صخلتت ثيحب dh رشابم وحن ىلع ةّيركاذلا
 مقر وأ هلزنم ناونع وأ همسال درفلا عاجرتساك ee عجر وأ ةباجتسا
 يف اهعاجرتسال رطضن يتلا تامولعم لا نم ريثكلا نأ ريغ .خلا . ..هفتاه
 1 اهوحن يكل لديقعت رثكأ تايلمعو «ربكأ lage بلطتت ays“ انتایح

 وحن ىلع غاجرتسالا لحارم يلي ايف لوانتنو .اهيف بوغرم ةيركاذ تاباجتسا
 تامولعملا عيمجت ةلحرمو .تامولعملا نع ثحبلا ةلحرم « يهو eas رثكأ
 . يركاذلا ءادألا ةلحرمو ءاهميظنتو

 تامولعملا نع ثحبلا ةلحرم ١

 ةلحرم ىلع ely ةركاذلا يف تامولعملا نع ثحبلا صئاصخ عونتت
 يف .ةلحرملا هذه نوكت امدنعف .اهعاجرتسا يف برغرملا تامولعملا نيزخت

 ءديج وحن ىلع ةرفاوتم تامولعملا هذه نوكتسف «يسحلا نيزختلا ىوتسم
 يف تلاز ام تامولعملا OY ,ةيرورض ريغ اهتاذ ثحبلا ةيلمع ودغت ثيحب

 نأ ىلإ ًامومع ثوحبلا ريشتو .رشابم وحن ىلع «اهتءارق» نكميو يسحلا نزخملا
 يرصبلا عيدا نير نع متي ل نزخملا اذه يف تامولعملا نع ثحبلا بولسأ

 ,Sperling) 1963( اهنييعتو اهيلع فرعتلل اهيف رظنلا ماعنإو تامولعملا هذه

 جئاتن ريشتف .ىدملا ةريصق ةركاذلا ىوتسم ىلع نيرختلا ةلاح يف امأ
 يف ةنوزخملاو ءاهيف بوغرملا تامولعملا نع ثحبلا نأ ىلإ تاساردلا ضعب
 ءرظنلا ماعنإو يرصبلا عيطقتلا بولسأ ذختي نأ نكم .ةركاذلا هذه
 . ,Sternberg) 1966( ًايظفل تامولعملا ديدرت بولسأ ي أ ءعيمستلا بولسأو

 اذه متي ثيح .تامولعملل ىدملا ةريصق ةركاذلا زيمرت ةعيبط ىلإ كلذ دوعيو

 et يفو oo يظفللا بولسألاب Las انعم رم امك «زيمرتلا
 عيطقتلا نم Leg نأ الإ ,عوضوملا اذه لوح ةبساح ةلدأ رفاوتت ال .لاوحألا

vat 



 تامولعملا نع ثحبلا ةيلمع يف همادختسا نكمي ءرظنلا ماعنإو يرصبلا

 Ellis et al, 1979) (call ةريصق ةركاذلا يف ةنوزخملا

 ةيلمع ودغت .ىدملا ةليوط ةركاذلا ىوتسم ىلع نيزختلا نوكي امدنعو

 ةبوعص رثكأ ةركاذلا هذه نزخم يف اهيف بوغرملا تامولعملا نع ثحبلا
 ةجلاعم زاهج تانوكم AT ىه cle gall ةليوط ةركاذلا oY ,ًاديقعتو

 ىلع ةرفاوتم تسيل Gall ةليوط ةركاذلا تامولعمف .ةيمهأو ًاديقعت تامولعملا
 وه امك .اهعيطقت دعب اهيف رظنلا ناعمإب «اهتءارق» نكمي ثيحب «رشابم وحن
 تسيل اهنأ امك «ئدملا ريصق نزخملاو يسحلا نزخملا تامولعمل ةبسنلاب لاحلا
 نع ثحبلا ةيلمع يوطنت كلذل .ةليلق تارابع وأ تارقف وأ تادحوب ةدودحم

 .ةديدع تايوتسم ىلع ىدملا ةليوط ةركاذلا يف تامولعملا

 ام ةفرعم فدهب «ةماع ةيلوأ ققحت ةيلمعب «ةداع ثحبلا نم عونلا اذه أدبي

 وأ اهنع ثحبلا رارق ذاختاو ca SI يف ةنوزحم ةبولطملا تامولعملا تناك اذإ

 كامسألا ةيمك نع بالطلا دحأ لئس اذإف .ةفرعملا هذه ءوض يف همدع

 OY :فرعأ الب ًاروف بيجيسف ءالثم طسوتملا ضيبألا رجبلا يف ةدوجوملا

 ةيلمع متت فيك نكلو .ىدملا ةليوط هتركاذ يف ةنوزحم ريغ ةبولطملا تامولعملا
 نأ ديب ءددصلا اذهب ةيناقيإ جئاتن نع رفست مل ثوحبلا نإ ؟هذه ققحتلا

 ثحبلا رارق ذاختال ةنوزخملا تامولعملا ضعب مادختسا ةرورض ىلإ ريشت ةربخلا

 «هيف شيعي نأ نكمي كمسلا نأو .طسوتملا ضيبألا رحبلاب ةفرعملاك carte وأ

 ةنوزخم ريغ يهف .ةفورعم تناك ولو ءةفورعم ريغ كمسلا اذه ةيمك نأ ريغ

 , هيدل

 ةيلمع وأ يلوألا ققحتلا ةيلمعل ةيساسألا صئاصخلا نأ نم مغرلا ىلع

 ةركاذلا نم bly ًاعئاش be لكشت اهنأ الإ .ًامامت ةفورعم ريغ ليخنتلا

aيف بوغرملا تامولعملا نع ثحبلا رارق ذاختا ىلإ يدؤت األ  
 ةداع ثحبلا اذه أدبيو .ىدملا ةليوط ةركاذلا يف ةنوزخملاو اهعاجرتسا

 يف بوغرملا تامولعملاب ةقالعلا تاذ ةماعلا تامولعملل Gall عساو صحفب

 اذه يف ةدراولا ملعتلا col عاجرتسا لوح قباسلا لاثملا يفف .اهعاجرتسا

{o 



 باتكلا لثم «ةماع تالؤاستت ةبولطملا تامولعملا نع ثحبلا أدب .باتكلا

 فورظلا وأ ةءارقلا هذه ةبسانمو ءاهتءارق نمزو «تامولعملا هذه يوتحي يذلا

 ًافينصت سيل «تامولعملا نع ثحبلا نم ىوتسملا اذه نإ . خلا . .اهتقفار يتلا

 اهدوقت «ةمظنم ةيلمع وه لب .ىدملا ةليوط ةركاذلا تايوتحمل ايئاوشع

 ile يف يدؤت نئارقلا نم ةلسلس اهيف مدختستو «ةيكذ ةيلقع ةيجيتارتسا
 ىلع ةداع ةيجيتارتسالا هذه فقوتتو ءةبولطملا تامولعملا عاجرتسا ىلإ فاطملا

 .عاجرتسالاب موقي يذلا درفلا ةيعون ىلعو .هقايسو لاؤسلا ةيعون

 ةيلوألا تالؤاستلا نع ةباجالا يف ةعبتملا ةيجيتارتسالا تناك امهم

delaءاهتداعتسا يف بوغرملا تامولعملا عقاوم نم بارتقالا ىلإ يدؤت اهنإف  

 ,ًاديدحتو ةقد AST وحن ىلع تامولعملا هذه نييعت ىلع ةركاذلا ةردق ديزتو
 ةقالعلا تاذ ةيليصفتلا تامولعملا نم ةريبك ةّيمك رفاوت لهسي يذلا رمألا

 ءاهيديؤم ءاسأو ءاهئامسأو «ملعتلا جذامت ددعك «ةبولطملا تامولحملاب

 نم ةعومجم cLaf ةلحرملا هذه يف رفاوتتو .خلا ...اهنم لك صئاصخو
 مجحك .اهتداعتسا يف بوغرملا تامولعملاب ديعبلا طابترالا تاذ تامولعملا

 . .اهيف هؤارش مت يتلا ةبسانملا وأ «ةبتكملا يف هعقوم وأ هفالغ نول وأ باتكلا

 روهظلل اهلهؤي ال ءاهعيمج تامولعملا هذه ديدحت وأ نييعت نإ .خلا

 لبق ءام ةقيرطب اهتحلاعمو اهعيمجت نم دب ال لب «ةيركاذ تاباجتساك

 عيمجت اهلالخ متي عاجرتسالل ةديدج ةلحرم أدبت انهو ءاهعاجرتسا

 .نيعم وحن ىلع لماكتت ثيحب ءاهميظنتو ةرفاوتملا تامولعملا

 اهميظنتو تامولعملا عيمجت ةلحرم  ؟
 حورطملا لاؤسلاب ةقالعلا تاذ ةنوزخملا تامولعملا نييعت وأ ديدحت نإ

 هذه نوكت تالاحلا نم ريثك يفف cg le pel ةيلمع يبني ال ةركاذلا ىلع

 لعجي يذلا بسانملا وحنلا ىلع تسيل وأ «ةمات ريغ وأ «ةضماغ تامولعملا

 لشفن امدنع تالاحلا هذه لثم حضتتو .«ًالوقعم» وأ ًايقطنم ًايركاذ tof اهنم
 نم ريثكل انكالتما مغر ءمهب رمن نيذلا صاخشألا دحأ مسا ركذت يف

 طامنأ ضعب وأ هتماقا ناكم وأ هتنهمك ءنصخشلا اذه نع تامولعملا

ran 



 ءروهظلا Gh هنكل ءءانناسل سأر» ىلع صخشلا مسا نإ .خلا . . .هكولس
 . ًادج ةريبك ةعرسب هركذتتف ءانمامأ رخآ صخش هب قطن اذإف

 نأ ةنّيبم «ناسللا سأر ىلع» ةرهاظ ةيبيرجتلا تاساردلا ضعب تدكأ
 هذه رودص ىلإ يدؤي ال .ىدملا ةليوط ةركاذلا يف تامولعملا نييعت ةيلمع
 Brown) لينكامو نوارب ماق دقف .ةرورضلاب ةيركاذ تاباجتساك تامولعملا

and Mc Neill, 1966(ةعئاش ريغ تاملكل ةيسوماق تافيرعت هيف ضرع ثحبب  
 دعب ةعئاشلا ريغ تاملكلا اوعجرتسي نأ مهنم ابلطو ءدارفألا نم ةعومجم ىلع
 ريغ مهنأ الإ ةبولطملا ةملكلا نوفرعي مهنأب دارفألا ضعب دافأ .اهتافيرعت ةءارق
 رخآلا ضعبلا دافأو .«ناسللا سأر ىلع» ةملكلاف ءاهتداعتسا ىلع نيرداق

 نم مغرلا ىلعو .ىنعملا وأ نزولا ثيح نم ةبولطملا ةملكلاب ةهيبش تاملكب
 ددع ةفرعم وأ «ةملكلل لوألا GAL قطنلا اوعاطتسا دارفألا ضعب نأ
 .اهعاجرتسا نع نيزجاع اولظ مهنأ الإ ءاهعطاقم

 ىدل ترفاوت يتلا تامولعملا ةمزر نأ ةساردلا هذه جئاتن يحوت
 الو «حورطملا لاؤسلا نع ةباجإلل وأ يركاذلا ءادألل ةبسانم تسيل «دارفألا
 مظتنم لكش ىلإ اهليوحتو اهعيمجتل ءاهيلع ىرخأ تاجلاعم ءارجا نم دب
 نم رخآ نوكم اهب موقي تاجلاعم يهو «ةبولطملا ةباجتسالا جاتنإ نم نكمي
 Working ةلماعلا ةركاذلاب نوثحابلا هوعدي عاجرتسالا ةيلمع تانوكم

memoryةليوط ةركاذلا نع ةرداصلا تامولعملا لابقتساب ةركاذلا هذه موقت .  
«allةيركاذ ةباجتسا ءاشنا لجأ نم اهمظنتو اهنيب تاوجفلا دستو اهعمجتف  

 . «ةلوقعم» وأ ةيقطنم

 ةلماعلا ةركاذلا يف ةيركاذلا ةباجتسالا (ةكربف وأ) ءاشنا ةعيبط فقوتت
 ءةفلألا وأ عويشلا لماع -ًاقباس انعم رم S|  كانهف «لماوعلا نم ددع ىلع
 كانهو .ةفولأملاو ةعئاشلا لاكشألا وأ BUY وحن ةعيبطلا هذه عزنت ثيح
 عاجرتسالا تاقايس يدؤت دقف «هتاذ عاجرتسالا قايسب ةصاخلا لماوعلا
 دقو .اهتاذ ةرفاوتملا تامولعملا نم tbe ةيركاذ تاباجتسا ءاشنإ ىلإ ةفلتخملا
 . يركاذلا ءادألا ءاشنإ يف يعاجرتسالا قايسلا رثأ تاساردلا ضعب تدكأ

ray 



 نم USE pt لع ضرع ,Loftus et al) 1974, 1975( تاساردلا ىدحإ يفف

 ىلإ هجوملا لاؤسلا ناكو . بيت ويديف طيرشب نيترايس نيب مداصت ثداح دارفألا

 Ll ؟«ىرخألا امهادحإ تمدص امدنع نيترايسلا ةعرس ام» ىلوألا ةعومجملا

 تقحس امدنع نيترايسلا ةعرس bey ناكف ةيناثلا ةعومجملا ىلإ هجوملا لاؤسلا

 تاريدقت نأ نيبت «نيتعومجملا دارفأ جئاتن ةنراقم ىدل .«؟ىرخألا امهادحإ

 تاريدقت نم ىلعأ «ةعرسلل (قحسلا لاؤس ةعومجم) ةيناثلا ةعومجملا دارفأ

 ,ةيقطنم ةجيتنلا هذه ودبتو .(مدصلا لاؤس ةعومجم) لوألا ةعومجملا دارفأ

 ريغ .«مدصلا» يف ةعقوتملا ةعرسلا نم ىلعأ «قحسلا» يف ةعقوتملا ةعرسلا نأل

 ,نيتلاحلا يف رّذق يذلا وه .هسفن ثداحلا OY ءةيعقاو وأ ةيقيقح ريغ اهنأ

 نيتعومجملا دارفأ لئس امدنعو .ةباجتسالا يف لاؤسلا رثأ ىلإ ريشي يذلا رمألا

 دارفأ تاريدقت تناك «نيترايسلا يف ةروسكملا جاجزلا حاولأ ددع ريدقت

 «(مدصلا) ىلوألا ةعومجملا دارفأ تاريدقت فعض (قحسلا) ةيناثلا ةعومجملا

 ةركاذلا رثأ ىلإ ةساردلا هذه جئاتن ريشت .اهيلس ناك نيترايسلا جاجز نأب الع

 ,ىعقاولا قايسلاب اعوضدم SM اذه ناك ءاوس .يركاذلا ءادألا يف ةلماعلا

 ۰ . ةفولأملاو ةعئاشلا طامنألاب وأ «عقوتملا قايسلاب وأ

 ةركاذلا دوجو ضارتفا ةرورض ىلع نيثحابلا قافتا نم مغرلا ىلع
 OF اهنأ ضرتفي نم مهنمف ءاهتعيبط ديدحت يف نوفلتخي apf الإ ءةلماعلا
 ,Greeno) ىدملا ةليوط ةركاذلا نم تامولعملا لبقتسي .ىدملا ريصق لقتسم

 ريودت اهفيظوو «ىدملا ةريصق ةركاذلا نيبو اهنيب ريمي ال نم مهنمو 1973(
 -Lindsay and Nor) ىدملا رصق نزخملا ىلإ Gall ليوط نزخملا نم تامولعملا

«man, 1972)ءةلماعلا ةركاذلا ىلإ رظني نأ لضفي نم نيثحابلا نم كانهو  

 ,Anderson and Bower). 1973( ىدملا ةليوط ةركاذلا نم طيشن نهار ءزجك

 «ةديدع تابوعص هجاوي «ةيرظنلا تاروصتلا هذه قدص نم ققحتلا نإ

 بيذهتو ميظنتب موقت اهنإف «ةلماعلا ةركاذلل نيثحابلا روصت ناك اهم نكلو
 ةرتفل اهب ظافتحالاو .ىدملا ةليوط ةركاذلا نع ةرداصلا ةمكارتملا تامولعملا

 القني اذهو .ثحبلا عوضوم ةيركاذلا ةباجتسالا ةغايص نكي ىتح ءةزيجو
 .عاجرتسالل ةريخألاو ةثلاثلا ةلحرملا ىلإ

۳۹۸ 



 يركاذلا ءادألا ةلحرم "

 لكش عاجرتسالل ةريخألا ةلحرملا وهو ءيركاذلا ءادألا ذخأي دق
 . ةيظفلو ةيكرح ةرهاظلا تاباجتسالا نوكت دقو «ةرمضم وأ ةرهاظ تاباجتسا

 وأ مسرو «رز ىلع طغض وأ ةطيسب ةراشإ نيب ةيكرحلا تاباجتسالا حوارتتو
 ةباجتسالا حوارتت اك .دقعم يكرح لمع جاتنإ ةداعإ وأ .لصفم طيطخت
 .دقعم يوغل صنو «ال وأ معنب ةباجإلا نيب ةيظفللا

 تايلمع ىلإ ةفاضإلاب بلطتت ءاهعون ناك امهم .ةرهاظلا ةباجتسالا نإ
 ةركاذلا يف ةّيعيمجتلاو ةيميظنتلا ,ULL «ىدملا ةليوط ةركاذلا يف ثحبلا

 des .يرهاظ يكولس وحن ىلع اهجاتنإل ةّيفاضالا تايلمعلا ضعب ءةلماعلا
 ضعب ةرورضب «تامولعملا ةحلاعم جذامنب نيلئاقلا مظعم فارتعا نم مغرلا
 ىلإ نوعزني مهنأ الإ .ةرهاظلا تاباجتسالا جاتنإل «ةيجرخملا تايلمعلا
 Gall ةليوط ةركاذلا نم اهتداعإو اهنيزختو تامولعملا زيمرت قرط ىلع ديكأتلا
 اذل .عاجرتسالل يجراخلا نوكملا ىلع ديكأتلا نم رثكأ ءةلماعلا ةركاذلا ىلإ
 تانوكمل ةبسنلاب رفاوتت اك ءنّوكملا اذه لوح تاروصت وأ تاسارد رفاوتت ال
 .ىرخألا تامولعملا ةحلاعم ماظن

 قفو لمعي .عاجرتسالا ةيلمعل يجراخلا نوكملا نأ ءنيثحابلا ضعب ىري
 هيجوتب ةلماعلا ةركاذلا موقت ثيح Feedback model» ةعجارلا ةيذغتلا جذومن
 وحن ةيخوراصلا فئاذقلا هيجوت ماظنب هيبش ماظن بسح ةرهاظلا تاباجتسالا
 ةيكرحلا وأ ةيظفللا تاباجتسالا حبكت وأ عجشت وأ ححصتف ءاهفادهأ
 عم ةبولطملا تامولعملا مؤالت ىدم ىلع هيجوتلا ماظن دمتعيو .ةرداصلا
 .ةلماعلا ةركاذلا يف ةرفاوتملا تامولعملا

 نکی AS .تالكشملاو تابوعصلا نم ode روصتلا اذه هجاوي
 تاباجتسالا سفانت لاكشأ ىلإ ةلماعلا ةركاذلا يف ةدوجوملا تامولعملا ةمجرت

۳۹4 



 يجهنم جذومت ريوطت مزلتست عونلا اذه نم ةلئسأ نإ ؟حبكلا وأ عيجشتلا
 ,Ellis et al) تامولعملا ةجلاعم ماظنل ماع راطإ نمض ةيركاذلا تاجرخملل

 تالعشملا هذه لثم لظتس .ليبقلا اذه نم cox ريوطت متي ىتحو , 1979(

 . تامولعملا ةجلاعم ناديم يف نيثحابلل ايّدحت



 هصالخ

 ةركاذلاو ملعتلا ةسارد يف ىحنم نورصاعملا سفنلا ءالع ذختي
 ةجلاعم pes ىعدي .كولسلل ةيفرعملا تاروصتلا عم قستي ءةيرشبلا
 ماظنك) يرشبلا نئاكلا اهمدختسي يتلا تايلمعلا ةسارد لوانتيو .تامولعملا

 اهنيزختو (تالحدملا) ةيجراخلا تامولعملا لابقتسا يف (روطتم تامولعم ةجلاعم
 . ةجاحلا دنع (تاجرخملا) اهئاعدتساو ظافتحالاو

 لابقتسا ةلحرم «يه ةجلاعم لحارم ثالث ةيرشبلا ةركاذلا نمضتت
 لكش ىلع اهب ظافتحالاو تامولعملا نيزخت ةلحرمو ءاهزيمرتو تامولعملا

 ناسنإلا Hy .ةيركاذلا ةباجتسالا ءادأو ركذتلا ةلحرمو ,ةنيعم تاليثمت |
 مادختساب اهب ظفتحيو «يئاقتنا وحن ىلع ةيجراخلا تامولعملا ضعب
 ةمويذ زواجتت ال ثيح «ىدملا ةريصق ةركاذلا نزخم يف ةنيعم تايجيتارتسا
 ةركاذلا نزحت ىلإ اهلقني وأ .ًادج ةليلق قئاقد نم AST تامولعملاب ظافتحالا
 .ةليوط ةينمز تارتفل اهب ظافتحالا نكي ثيح .ىدملا ةليوط

 ءاعدتسا يف لشفلا ىلع ةلالدلل مدختسملا موهفملا وه نايسنلاو
 نع مجانلا ةركاذلا راثآ فلتب ايكيسالك رسفيو «ىدملا ةليوط ةركاذلا نم تامولعملا
 تاريغتلا ضعبب وأ ءاضعب اهضعب قيوعتو تامولعملا لخادتب وأ «مداقتلا
 يف نايسنلا بابسأ امأ .نمزلا رورم ةجيتن ةركاذلا ىلع أرطت ىتلا ةيكيمانيدلا
 يف ةمدختسملا تايجيتارتسالا لشف ىلإ ذوعتف ca poll تاريسفتلا ءوض
 .ركذتلاو نيزختلاو زيمرتلا



 ةنوزخملاو ةزمرملا تامولعملا of ةرصاعملا تاريسفتلا كلت ىرنو

 ثالث ربع ًايبسن لهسم وحن ىلع اهعاجرتسا نكمي «ةبسانم تايجيتارتساب
 عيمجن ةلحرمو «ركذتلا عوضوم تامولعلا نع ثحبلا ةلحرم «يه لحارم
 . يرهاظ وحن ىلع اهئادأ ةلحرمو ءاهميظنتو تامولعملا هذه



 يظفللا ملعتلا





 يظفللا ملعتلا 3 ثحبسلا تاءارجا -

 يظفللا ملعتلا ore يف ةمدختسملا داولا -

 . ةيظفللا عطاقملا -

 .ةدرفملا تاملكلا

Jott -رثنلاو . 

 . يظفللا ملعتلا لاكشأ .

 . لسلستلا ملعت «

 pl ءاعدتسالا ملعت -

 . يظفللا زييمتلا ملعت

 . ةطبارتملا جاوزألا ملعت -

 .فرعتلا ملعت -

 . يظفللا ملعتلا يف ةرثؤملا لماوعلا -

 . ةيونعملا -



 . رتاوتلا =

 .ةروصلا -
 , هباشتلا -

Gollةيديرجتلاو  . 

 . ةيوغللا دعاوقلا -

 . يظفللا ملعتلا يف ةركاذلا ميظنت

 . يطابترالا عيمجتلا -

 . يفينصتلا عيمجتلا

 .ةطبارتملا جاوزألا ملعت يف طسوتلا
 .ةيداعلا BUI طسوت -

 .دعاوقلا طسوت -

Lug.ةروصلا . 

 .ةركاذلا ةيوقت نف بيلاسأو ةروصلا
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 عطاقم ملعت لوح ,Ebbenghaus) 1935) سواهجنبا براجت لكشت

 ءالع ناك .يرشبلا ملعتلا يف يملعلا ثحبلل ةيادب ga ال ةيظفل

 ةسردملاب ًارثأت ء«ثداوحلا نيب طابترالا OT ريسفت يف نيكمبتم كاذنآ سفنلا
 الو «ةربخلا نع ةئشان ةيرشبلا ةفرعملا of ضرتفت يتلا ةيزيلكنالا ةيبيرجتلا
 نم ةعومجم الإ تسيل ,ةدقعملا راكفألا نأو ءةّيرطف «لثم» وأ راكفأل دوجو
 قرط ىلإ فرعتلا نأ ءاملعلا ءالؤه ىري ناك كلذل .ةطبارتملا ةطيسبلا راكفألا
 .ةفرعملا باستكا ةيلمع مهف لهسي «تاطابترالا نيوكت

 ىتح يظفللا ملعتلا ةسارد يف يطابترالا ىحنملا سفنلا ءاملع عباتو

 وحن مهئامامتها مظعم تهجتاو «نيرشعلا نرقلا نم تانيسمخلا فصتتم

 يظفللا ملعتلا يف ةعونتمللا لماوعلا رثأ نايبل ءةيفيظولا تاقالعلا ةسارد

 اوقتشاو «ةنيعم تايرظن نع رفست مل «مهثوحب مظعم نأ ريغ «ةركاذلاو

 .يناويحلا ملعتلا ءىدابم نم ميهافملا نم ريثكلا

whinyلئاوأو تانيسمخلا رخاوأ ذنم ريغتلاب يظفللا ملعتلا تاسارد  
 ملعتلل جذامف وأ تايرظن عضوب نوثحابلا ماق دقف «نرقلا اذه نم تانيتسلا

«geal!وحنت  weلاعفلا رودلا ىلع ةدكؤمو «تامولعملا ةحلاعم جذاغ  

 داوملا ةجلاعم لالخ نم حضتي يذلاو «يظفللا ملعتلا يف ملعتملل طشنلاو
 .اهميظنتو ةيظفللا
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 يظفللا منعتلا يف ثحبلا تاءارجا

 نم ريبك عونت ىلع يظفللا ملعتلل ةيكيسالكلا تاءارجالا يوطنت

 دارفألا نم بلطي دقف .هيف بوغرملا فدهلل اقبط كلذو .بيلاسألاو قرطلا

 وأ لمجلا وأ تاملكلا وأ فورحلاك «ةفلتخملا ةّيظفللا داوملا نم مئاوق ملعت

 دقو «ةيرصب وأ ةيعمس ةقيرطب داوملا هذه ضرعت دقو .ىنعملا ةميدع عطاقملا

 Recall ءاعدتسالا نوكي دقو «ةطبارتم جاوزأ لكش وأ che ًابيترت ذخأت
 نوثحابلا أجلي .يظفللا ملعتلا يف ةعونتملا تايلمعلا ميوقتلو Le وأ ًاهجوم
 تاميلعتلا ey .ةمدختسملا ةيظفللا داوملا ىلع ةديدع تاعيونت لاخدإ ىلإ

 ملعتلا يف ةيدرفلا قورفلا رثأ ةسارد ىلإ نوثحابلا اجلي اك .ملعتملل ةاطعملا

 ضعب ثيح نم نيفلتخم دارفأ ىلع تاءارجالا ضعب قيبطتب كلذو «يظفللا

 . ةيفرعملا ريغ وأ ةيفرعملا صئاصخلا

 يظفللا ملعتلا ثوحب يف ةمدختسملا داوملا

 ةعيبط ىلع يظفللا ملعتلا يف ةمدختسملا ةيظفللا ةداملا رايتخا فقوتي

 جرد دقو .اهتسارد يف ثحابلا بغري يتلا تايلمعلا Joy .ءثحبلا ةلكشم

 وأ فورح BH نم Wye gall ةيدع ةيظفل عطاقم مادختسا ىلع نوثحابلا

astوأ دحاو عطقم نم ةفلؤم تاملك وأ »  CASTريغ وأ ةمات ةيرثن لمج وأ  

 .ةدح ىلع داوملا هذه نم الك يلي ايف لوانتنو .ةمات

 ةيظفللا عطاقملا ١

 ةيظفل عطاقم مادختساب ةركاذلاو يظفللا ملعتلا ةسارد يف نوثحابلا أدب

 وأ ةنكاس فورحلا نوكت دقو CAST وأ فورح BH نم Wye «ىنعملا ةميدع

 يف نيثحابلا ةبغر ىلإ عطاقملا هذه لثم مادختسا دوعيو .ًاعم ةكرحتمو ةنكاس

 ملعت Ob مهنم ًاداقتعا «يظفللا ملعتلا يف ملعتملل ةقباسلا تاربخلا رثأ لزع
 هملعتو ملعتملا تاربخب رثأتي ءرعشلا وأ رثنلاك «ىنعم تاذ ةيظفل داوم

 عاونأ لثمت ال «ىنعملا ةميدع ةيظفللا داوملا نأ نم مغرلا ىلع نكلو .قباسلا

 ضعب راشأ دقف «ةّيداعلا هتايح يف ملعتملا اههجاوي يتلا تامولعملا
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 نم ولخي ال .ىنعملا ةميدع عطاقملا ملعت نأ ,Archer) 1960( ىلإ تاساردلا .
 وأ نزولا وأ ىنعملا ثيح نم عطاقملا هذه نيابتل ًارظن «ةقباسلا تاربخلاب رثأتلا
 U ملعتملا هيسني دق يذلا قطنلا

 ةدرفملا تاملكلا  ؟

 وأ دحاو عطقم نم ةفلؤم تاملك ‹يظفللا ملعتلا ثوحب يف مدختست .

 ىنعم ةجرد ددحتو .ىنعملا ةميدع وأ ىنعم تاذ تاملكلا نوكت دقو ءرثكأ

 «ةددحم ةينمز ةرتف يف ةملكلا هذه اهرجتست ىتلا تاطابترالا ددعب ةملكلا

 رثكأ ءالثم «ةسردم» ةملكف .تاطابترالا هذه دايدزاب ةملكلا ةيونعم دادزتو

 ضرتفيو CAST تاطابترا ريثتست وأ رجتست اهنأل ««ةردم» ةملك نم ةيوئعم

 ةميدع تاملكلا ملعت نم لهسأ gall تاذ تاملكلا ملعت نأ نوثحابلا

 . ملعتلا عوضوم ةملكلا ةيونعم ةجردب رثأتي يظفللا ملعتلا نأ يأ ,ىنعملا

 يأ Frequency» رتاوتلا a cds ىرخأ dele تاملكلاب طبترتو

 مالكلا يف وأ ةبوتكملا صوصنلا يف ةدحاولا ةملكلا راركت تارم ددع
 ىلإ يدؤي «تاملكلا رتاوت ثيح نم قورفلا نأ نوثحابلا ضرتفيو .قوطنملا
 تاملكلا ملعت نم لهسأ .أرتاوت ASV تاملكلا ملعتف .ملعتلا يف قورف
 .ًارتاوت لقألا

 تاالولدملا تاذ Conorete words ةيداملا تاملكلا نيب نوثحابلا زيميو

 -Ab ةدرجملا تاملكلاو «رشابم وحن ىلع اهتاعوضوم ىلإ ريشت يتلاو ؛ةسوململا
stract wordsوحن ىلع اهتاعوضوم ىلإ ريشت ىتلاو ةسوململا ريغ تالولدملا تاذ  

 يف رثؤت «ةيديرجتلا  ةيداملا ةرهاظ نأ نيثحابلا ضعب ىريو .رشابم ريغ
 لهسأ «ملق» وأ «يسرك» لثم «ةيداملا تاملكلا ملعت نإ ذإ «يظفللا ملعتلا

 .«لدعلا» وأ «ةيرحلا» لثم .ةدرجملا تاملكلا ملعت نم

 Sy لمجلا ۳
 ةلصفنم تادحوك .تاملكلا ملعت ةسارد ىلع نيثحابلا دوهج رصتقت ال

 ىلإ نوعزني دارفألا نأل «تاملكلا نيب تاقالعلا ةسارد نولوانتي لب « ةلقتسمو
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 تاقالعلا هذه لثم رفاوت مدع لاح يف تح .تاملكلا نيب تاقالع ليكشت

olyىلع يوطني «ةّيملعتلا عاضوألا مظعم نأ ىلإ نيثحابلا ضعب ريشيو  
 ةيمالكلا تاشقانملا وأ لمجلا وأ رعشلا وأ رثنلا يف امك ءةطبارتم تاملك

 رثنلاب ةركاذلاو ملعتلا يف نيثحابلا مامتها ديازت كلذل .خلا . . .ةفلتخملا

 هيف متي يذلا قايسلاب مهمامتها دادزا 7 «ةطبارتملا ةيظفللا داوملاو لمجلاو

 ,Perfetti) 1969: ةركاذلاو ملعتلا يف هرثأ نايبل تامولعملا هذه لثم زيمرت

Montague, 1972) . 

 يظفللا ملعتلا لاكشأ

 : يه «ةيساسأ تاءارجا ةسخ «يظفللا ملعتلا ثوحب يف مدختست

 ملعتو ءرحلا ءاعدتسالا ملعتو cial all جاوزألا ملعتو ‹لسلستلا ملعت

 ىلع لاكشألا هذه نم الك يلي ايف لوانتنو .يظفللا زييمتلا ملعتو «فرعتلا
 .ةدح

 Serial Learning لسلستلا ملعت-١

 بسح تامولعملا ضعب ملعت ىلإ ةديدع ةيتايح عاضوأ يف يف درفلا رطضي

 اهعجرتسي نأ هيلعو Mee ةنسلا رهش وأ عوبسألا مایاک coe بيترت

 ىلع لسلستلا ملعت يوطني اذهل .هيف تدرو يذلا لسلستلا وأ بيترتلاب

 نم عونلا اذه ةساردلو .نيعم بيترت قفو ةيظفللا تامولعملا باستكا

 بيترتب ملعتلا عوضوم ةيظفللا تادحولا ضرعب نوثحابلا موقي ءملعتلا

 ضرعلا بيترت بسح تادحولا هذه عاجرتسا نيملعتملا نم بلطي مث .نيعم
 .ثحايلا هدمتعي نيعم كح ءوض يف .ةداع ملعتلا ميوقت متيو .هتاذ

 Paired - associate Learning ةطبارتملا جا وزألا ملعت " 

 نيجوز نيب طبري نأ يظفللا ملعتلا نم عونلا اذه يف ملعتملا ىلع بجي

 ثحابلا ضرعي .ةيظفللا تادحولا وأ تارقفلا وأ تاريثملا وأ تاملكلا نم

 نيتدحولا ىدحإ لكشت ثيحب «ةجوازتملا تادحولا نم مئاوق ملعتملا ىلع
 تادحولا ضرع نم .ءاهتنالا دنعو «ةباجتسا ىرخألا لكشتو «ًاريثم
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 عاجرتسا ملعتملا نم بلطيو «ريثملا ةدحو ضرعي ثحابلا موقي .ةجوازتملا
 تاطابترالا ليكشت ةساردل ءًاساسأ ءارجإلا اذه مدختسا .ةباجتسالا ةدحو

 CHS وحن ىلع عستا همادختسا نأ ريغ «يطابترالا ملعتلا موهفم ءوض يف

 ملعتلا بناوج نم wal ةسارد يف همادختسا ىلإ نوثحابلا أجلي ثيحب

 ركذتلا يف بناوجلا هذه رثأ نايبل .لحادتلاو طسوتلاو لاقتنالاك «يرشبلا

 . نايسنلاو

 Free recall رحل ا ءاعدتسالا ملعت م
 ثحابلا اهمدقي «ةيظفل تادحو ىلإ رحلا ءاعدتسالا يف ملعتملا ضرعتي

 ملعتملا نم بلطي مث «ةدح ىلع ةدحو لك يأ «لقتسم وحن ىلع ةداع

 هيف بغري يذلا يأ هيف بغري يذلا بيترتلاب تادحولا هذه عاجرتسا
 ةيمهأ دوعتو .هيف تادحولا تضرع يذلا بيترتلاب ديقتلا نود «هتاذ ملعتملا

 ميظنت ةقيرط ةساردب ثحابلل حامسلا ىلع هتردق ىلإ ملعتلا نم عونلا اذه
 هذه عاجرتسا يف اهعبتي يتلا تايجيتارتسالاو «ةيظفللا تامولعملل ملعتملا

menين لماوعلا نم ًاددع رحلا ءاعدتسالا تاسارد جئاتن ترهظأ دقو  

 Le ءاهضرع نمز وأ ءاهبيترت وأ «ةمئاقلا يف ةملكلا زكرمك ءركذتلا يف رثؤت
 يف Primary - effect ةيلوألا رثأو Recency - effect ةثادحلا رثأ ىلإ ريشي

asضعب ريشي ثيح  attiيف ضرعت يتلا تاملكلا نأ ىلإ تاساردلا  

 ىرخألا تاملكلا نم ءاعدتسالا ثيح نم ًارتاوت رثكأ اهرخآ يفو ةمئاقلا لوأ

 . ,Murdock) 1962( ةمئاقلل

Recognition Learning فرعتلا ملعت ٤ 

 ةيظفللا داوملا ىلإ فرعتلا ىلع ملعتملا ةردق ةسارد ملعتلا اذه لوانتي
 ةيظفللا تادحولا نم ةلسلس ضرعب ثحابلا موقي .ًاقباس اهملعت يتلا

 .ةعونتملا  WSفرعت رايتخا ىلإ ةيلمعلا هذه دعب عضخي ملعتم ىلع «ةدح ىلع

sit |S ضرعلا ةلحرم يف اهآر دق هنأ دقتعي يتلا تارقفلا هيف ددحي» 

 نم فرعتلا ءادأ - نسحن سايق نكميو . ًاقباس ضرعت مل يتلا ةديدحلا تارقفلا

 .رابتخالاو ضرعلا يتيلمعل ةرركتملا تالواحملا لالخ
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 يف اهرييغتب ثحابلا موقيو «تاقتشمك ةداع ةديدجلا تارقفلا مدختست

 عم تارقف ثالث وأ نيترفف ضرع متيو ءاهظفح نم ملعتملا al ةلواحم لك

 ضعب ىلع فوقولا يف فرعتلا ملعت ديفي .فرعتلا رابتخا يف ةميدق ةرقف لك
 ءاهملعت يتلا ةيظفللا داوملا ىلإ فرعتلا يف ملعتملا اهعبتي يتلا تايجيتارتسالا

 .فرعتلا ةيلمع يف اهدمتعي يتلا نئارقلا وأ

 Verbal discrimination learning يظفللا زييمتلا ملعت - ه

 ,Kausler) يظفللا ملعتلا نم عونلا اذه وحن اثيدح نوثحابلا هجتا

 , ةطبارتملا جاوزألا ملعتو فرعتلا ملعن نيب عمجي يملعت bt هنأ عم 1974(
 ةيظفللا تادحولا نم ةمئاق ضرعب يظفللا زييمتلا ملعت يف ثحابلا موقي

 بلطيو «ةديدج جاوزأ يف تادحولا هذه ضعب ليكشت ديعي مث «ةجوازتملا
 ةمئاقلا يف تدرو اك جاوزألا يأ «ةحيحصلا تاجوازملا نييعت ملعتملا نم
 لاقتنالا رثأو «فرعتلا تايجيتارتسا ةسارد يف ءارجإلا اذه ديفي . ةيلصألا

 . ملعتلا يف لخادتلاو

 يظفللا ملعتلا يف ةرثؤملا لماوعلا

 لماوعلا هذه رثأ نأ ريغ «ةعونتمو ةديدع لماوعب يظفللا ملعتلا رئأتي

 .اهيف ةمدختسملا ةداملا ةعيبطو ”ةيملعتلا ةمهملا عون ىلع ءديعب دح ىلإ فقوتي

 . . .ةطبارتم ًاجاوزأ وأ ءًأرح ءاعدتسا ةبولطملا ةّيميلعتلا ةمهملا نوكت دقف
 وأ .تاملكلا وأ عطاقملاك ةلصفنم ةيظفل تادحو ةداملا نوكت دقو .خلا

 هذه مهأ يلي ايف لوانتنو .ةيرشنلا لمجلاو تارقفلاك alam تادحو

 /ةيداملاو ءةروصلاو .رتاوتلاو «هباشتلاو «ةيونعملا .يهو «لماوعلا
 . ةيوغللا دعاوقلاو .ةيديرجتلا

 Meaningfulness ةيونعملا ١

 ددع طسوتمب ءًاقباس كلذ ىلإ ريشأ امك ءةيظفللا ةدحولا ةيونعم ددحت
 ريشي دقو .ةددحم ةّينمز ةرتف يف ةنيعم ةيظفل ةدحو اهجتنت يتلا تاطايترالا

 ىلع مكحلا نم نكمت تافص وأ صئاصخ ةعومجم ىلإ ًامومع ةيونعملا حلطصم



 ىلإ ةّيونعملا سيياقم عزنتو ,Nobel) 1961( ‹ةيظفللا تادحولا ةيونعم ةجرد

 ةمدخمتسملا تاكحملا فالتخا مغر عفترم وأ لدتعم وحن ىلع اهنيب ايف طابترالا 0
 ,Cofer) 1971( سيياقملا هذه عضو يف |

 تناك الك ءلهسأ ودغي ملعتلا نأ ىلإ ًامومع تاساردلا جئاتن ريشت
 ةيمكب ملعتلا ةلوهس تسيق اذإ ءىلعأ ملعتلا يف ةمدختسملا داوملا ةيونعم ةجرد
 ةقالع كانه نأ ,Underwood) 1966( دووردنا نيب دقف .ةداعتسملا تامولعملا
 نيب طابترالا لماعم ةميق تغلب ثيح «رحلا ءاعدتسالاو ةيونعملا نيب ًادج ةيوق
 رثأ ىلإ Nobel) 1958) ىرخأ ةسارد ريشتو ٠,۹۲. ىلاوح نيريغتملا نيذه
 اهدح غلبت .ملعتلا ةلوهس نأ نيبت ثيح «ةطبارتملا جاوزألا ملعت يف ةيونعملا
 ةيونعم ةجرد تاذ ةباجتسالا ةملكو ريثملا ةملك نم لك نوكت امدنع ئصقألا

calleاهدح ةلوهسلا هذه غلبتو  Gollريثملا يتملك ةيونعم ةجرد نوكت امدنع  
 يف ًاريثأت رثكأ ةباجتسالا ةيونعم ةجرد نأ Lal نيبتو .ةضفخنم ةباجتسالاو
 لاح يف رثؤت ريثملا ةيونعم oly Ctl ةيونعم ةجرد نم يظفللا ملعتلا
 ريثملا ةيونعم نيب لعافتلا رثأ ىلإ ريشي امم ,ةباجتسالا ةيونعم ةجرد ضافخنا
 . يظفللا ملعتلا يف ةباجتسالا ةيونعمو

 عاضوألا يف بالطلا اه ضرعتي يتلا ةيظفللا تامولعملا نم ريثكلا نإ
 رمألا «بالطلا ءالؤه ةبسنلاب ةيلاع ةيونعم ةجرد ىلع يوطنت ال دق «ةيسردملا
 كلذل .يلآلا ملعتلا وأ راهظتسالا ىلإ مهعفدو مهليصحت ىوتسم يف رثؤي يذلا
 زومرو تاملك نم همدختسي ام حيضوتو فيرعت ملعملا ىلع بجي
 .هبالط ىلع اهملعت ليهستو gall» اهئانغإل ٠ تاحلطصمو

Similarity oli.  " 

 يف رؤي .ملعتلا عوضوم ةيظفللا داوملا هباشت نأ ىلإ ةرفاوتملا لئالدلا ريشت
 ةعيبط ىلع فقوتي رثألا اذه نأ ريغ ءاهعاجرتساو اهزيمرت ىلع درفلا ةردق
 فرعيو «لكشلا ثيح نم هباشت كاتهف «ةيظفللا تادحولا نيب مئاقلا هباشتلا

oteيف فرحألا هذه عقومبو «ةهباشتملا تادحولا نيب ةكرتشملا فرحألا  
 نمأرثأ ast ىلوألا فرحألا يف هباشتلا نأ نيبت ثيح ,تاملكلاوأ عطاقملا
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 فدارتلا ىلإ ريشيو .ىنعملا ثيح نم هبابشت كانهو .ةيقابلا فرحألا يف هباشتلا
 ,ىرسخأ ةملك نم اهانعم يف ابرق AST ةملكلا تناك الكف LOLI نيب
 ريشيو «موهفملا ثيح نم هباشت ًاضيأ كانهو .ىلعأ اههنيب فدارتلا ةجرد تناك

 ىلإ بهذلاو ديدحلا ALS cope فنص وأ ةشف ىلإ ام ةملك ءاهتنا ةجرد ىلإ
 . نداعملا ةئف

 يف ةلوهس AST ودغي gail» ملعتلا نأ ةديدع تاسارد جئاتن تنيب

 ًالثم نيبت دقف «ةيظفللا داوملا نيب موهفملا وأ gall ثيح نم هباشت دوجو لاح
 ot Ober ءزعام .بنرأ) ةفلتخم تاناويح ءامسأ مضت ةمئاق ملعت نأ

 ثيح نم ةبياشتم ريغ ءاسأ مضت ةمئاق ملعت نم لهسأ (خلا ...بئذ

 فينصت نأ Lal ou اک (خلا ...ةرايس يسرك «حافت ء«لجر) موهفملا

 موهفملا ةيمومع ةجرد بسح ةيمره تائف يف ماع موهفم ىلإ ةيمتنملا تاملكلا
 ريبك دح ىلإ ملعتلا لهسي .تاملكلا هذه اهيلإ يمتنت نأ نكمي يتلا ةئفلا وأ

 ءاسأو «ةفيلأ تاناويح ءايسأ ىلإ «تاناويحلا el ةمئاق فينصت نإ .ًادج
 ريغو ةسرتفم ىلإ ةفيلألا ريغ تاناويحلا ءاسأ فينصتو ةةفيلأ ريغ تاناويح

 ول امم عرسأ وحن ىلع ةمئاقلا هذه ملعت نم ملعتملا نكمي خلا ...ةسرتفم

 .فينصت نود ءامسألا تكرت

 Frequency رتاوتلا ٠

 يف ةدحاولا ةملكلا راركت تارم ددع ىلإ aL انيأر اك رتاوتلا ريشي
  ًارتاوت رثكألا تاملكلا ملعت نأ نيبتو .قوطنملا مالكلا وأ ةبوتكملا صوصنلا
 رتاوت BY تاملكلا ملعت نم لهسأ ًامادختسا وأ ًالوادت رثكألا يأ
 ملعت يف ةباجتسالا تاملك يه «ًأرتاوت رثكألا تاملكلا نوكت امدنع ةصاخبو

 ةيونعملا OY ءةيونعملا لماعب طبترم رتاوتلا رْثأ نأ ودبيو .ةطبارتملا جاوزألا
 eat نمز يف ةملكلا اهجتنت ىتلا تاطابترالا دعب تالالا ضعب يف ساقت

 اهرتاوتو ةملكلا هذه مادختسا تاقايس ددعت دنع ىوقت وأ دادزت تاطابترالاو

 . عفترم وحن ىلع

 Concreteness and abstractness ةيديرجتلاو ةيداملا ٤

 فقرعتلا ف ساوحلا كاما ىدم ىلإ .ةيديرجتلا  ةيداملا لماع ريشي

tie 



 ًاقيطو .ةعونتملا هصئاصخ لابقتساو .ةملكلا لابقتساو «ةملكلا لولدم ىلع
 ةملك ربتعت نيح ف Goll» ف ةقرغم «ةحافت» ةملك ربتعت ‹سايقملا اذه
 .ديرجتلا يف ةقرغم «ةلادع»

 ملعتف «لماعلا اذهب ءةيداعلا ةربخلا يحوت امك «يظفللا ملعتلا طبتريو
 جئاتن تنيب دقو .ةدرجملا تاملكلا ملعت نم ًاريثك لهسأ ةيداملا تاملكلا
 تاملكلا ميظنت نم لهسأ «ةيدالا تاملكلا ميظنت نأ تاساردلا ىدحإ
 نم ةلوهس AST اهلعجي يذلا رمألا ,يظفللا فرعتلا ملعت ماهم يف ةدرجملا
 نأ ىرخأ تاسارد تنيب اک ,Gorman)» 1961) ةداعتسالاو زيمرتلا ثيح
 ودغي ثيح .ةطبارتملا جاوزألا ملعت يف اماه ًارود بعلي ةملكلا ةيدام ىوتسم
 فصتت امدنع ةصاخبو «ةيدام ةجوازتملا تاملكلا ناك اذإ Hyer ملعتلا اذه
 ,Epstien et al, 1960: Paivio) ةيداملا نم عفترم ىوتسمب ةباجتسالا ةملك
 ملعتملا اهنوكي نأ نكمي يتلا «ةروصلا» نأ هؤالمزو ويغيب ضرتفا دقو » 1963(
 ببسلا يه ءامنولدم نع وأ ءةملكلا هيلإ ريشت يذلا ءىشلا نع
 ملعتلا يف ةيديرجتلا -ةيداملا لماع رثأ نطبي يذلا يساسألا يجولوكيسلا

_(Paivio et al, 1968( ىظفللا 

 Imagery ةروصلا  ه

 ديكأتلا بنجت «نيرشعلا نرقلا نم تانيتسلا ىتح سفنلا ءاملع لواح
 ىلع ًايئزج , مهداقتعال , يظفللا ملعتلا يف «روصتلا» وأ ةروصلا رود ىلع
 ريغ اهيف ثحبلا لعجي يذلا رمألا ««ةيتاذ» لماوعب ةبوشم ةروصلا نأب .لقألا

 ةسارد ىلإ نوثحابلا هجتا «ةيربخملا تاينقتلا ضعب ريوطت دعب نكلو .يملع
 «لرألا ءنيتقيرط «كلذ ليبس يف اوعبتاو «يظفللا ملعتلا يف اهرثأو ةروصلا
 تاملك رايتخاب كلذو .ةروصلا dad يف تانيابت وأ تارييغت ءارجإ ىلع موقتو
 موقتو .ملعتلا يف ةروصلا ةميق نيابت رثأ نايبو «ةفلتخم ةيروص ريياعم ءوض ف
 مهنم بلطيو «نيملعتملا ىلإ ثحابلا اههجوي تاميلعت ىلع «ةيناثلا ةقيرطلا
 ءادأ نراقي مث «مهنم هب ولطملا ةّيملعتلا ماهملا ءادا ىدل روصلا مادختسا اهيف
 روصلا اومدختسي مل نيذلا دارفألا ءادأ عم ءروصلا اومدختسا نيذلا دارفألا
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 ,Paivio) 1961, 1971; ملعتلا يف ةروصلا مادختسا رثأ نايبل (ةطباض ةعومجم)
Bower, 1972) „ 

 ةيونعملاو ةروصلل يبسنلا رثألا تلوانت يتلا تاساردلا جئاتن تراشأ دقل

 ميق رييغت ةقيرط - ىلوألا ةقيرطلا مادختسابو «ةطبارتملا جاوزألا ملعت يف
 نم تاملكلا تواست اذإف « ةيونعملا رثأ نم ىوقأ ةروصلا رثأ نأ ىلإ  ةروصلا
 ةملكلا نوكت ثيحب ءاهملعت يف اماه ًارود ةروصلا بعلتسف ةيونعملا ثيح
 يروصلا ىوتسملا تاذ ةملكلا نم ًايلعت لهسأ ىلعألا يروصلا ىوتسملا تاذ

«ollىوتسم يف تاملكلا تواست اذإ امأ .ةيونعملا ىوتسم يف |هءواست مغر  
 d ةيونعملل لاعف رثأ رهظي نلف .ةيونعملا ىوتسم ف تنيابتو «ةروصلا

 رثأ ىلع ءيظفللا ملعتلا يف ةروصلا رثأ قوفت دكؤي يذلا رمألا ءملعتلا

 ىلع دمتعت ال روصتلا ةيلمع نأ ىلإ ءاضيأ ريشي يذلاو ءملعتلا اذه يف ةيونعملا

 , ,Smythe et al, 1968; Paivio et al) 1971( ىنعملا

 ,Bower) 1972( رواب ماق » يظفللا ملعتلا يف ةروصلا رثأل ًاديكأتو

 ىلإ ردصأ ثيح «(تاميلعتلا ةقيرط) ةيناثلا ةقيرطلا اهيف مدختسا ةساردب
 el 7٠١ نم ةفلؤم ةمئاق ملعت يف ةروصلا مادختساب تاميلعت دارفألا ضعب
 جئاتن تنيب .نيرخآلا دارفألا ضعبل تاميلعتلا هذه لثم ردصي مل نيح يف

 تاميلعتلا اوقلت نيذلا دارفألا اهعجرتسا يتلا تاملكلا ةيمك نأ ةساردلا هذه

 دارفألا اهعجرتسا ىتلا ةيمكلا نع ٠,١ رادقمب ديزت ءةروصلا مادختساب

 اذهو .رحلا ءاعدتسالا ةقيرطب كلذو .ددصلا ذهب تاميلعت اوقلتي مل نيذلا

 تامولعملا زيمرت ءانثأ ملعتملا Gas يتلا روصتلا تايجيتارتسا رود دكؤي

 . يظفللا ملعتلا يف تايجيتارتسالا هذه رثأو ءاهنيزختو ةيظفللا

 Grammatical Rules ةيوغللا دعاوقلا 5

 ةيظفل تادحو ملعت يف رثؤت يتلا لماوعلا ثحب نآلا ىتح انلوانت

 داوملا يف رثؤت يتلا لماوعلا ىلإ ضرعتلا نود «تاملكلا وأ عطاقملاك «ةلصفنم

 ةيداعلا ةايحلا يف اهمادختسا دوسي يتلاو .لمجلا وأ رثنلاك .ةّلصتملا ةّيظفللا
 لئاوأ نم ,Bartlett) 1932( تلتراب ناكو nS دح ىلإ ةّيملعتلا عاضوألاو
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 ةقيرط مادختساب كلذو «ةركاذلاب هتقالعو رثنلا ملعت اولوانت نيذلا نيثحابلا

 بلطي ناك ثيح Method of successive reproduction» يلاتتملا جاتنإلا ةداعا

 ةقدلاب اهعاجرتسا مث نمو ‹ةريصق صصق وأ ةيرثن عطاقم ةءارق نيملعتملا نم

 . ةيلاتتملا تالواحملا لالخ ةنكمملا

 أرطي يذلا يفيكلا ريغتلا ىلع  ًاقباس انيأر امك - تلتراب مامتها بصنا 0
 لشفي يتلا تامولعملا ىلإ يأ ءيمكلا بناجلا ىلإ تفتلي ملو «ةركاذلا ىلع
 ةءارق ءانثأ بستكي ملعتملا نأ اهدافم ةماع ةجيتنب جرخو ءاهركذت يف درفلا

 عوضوم ططخملا اذه لثمي Scheme ءاططخم» اهوعدي ةيفرعم ةينب ةيرثنلا ةداملا

 «ةيصخشلا هصئاصخو هميقو درفلا تاهاجتا سكعيو ءةيرثنلا ةداملا وأ ةصقلا

 . لماوعلا هذهب رثأتي ةيصصقلا وأ ةيرثنلا داوملا عاجرتسا نأ ينعي اذهو
Ulنوثحابلا  ASVبيلاسأ اومدختسا دقف ءةثادح  ASTءًاروطت  

 ةديدج تالكشم اوثحب اك ءةركاذلل ةيمكلا تاريغتلا ىلع فوقولا نم مهنكمت
 يناعملا ليثمت قرط وأ ةيركاذلا ةيوينبلا تايلمعلاك ءرثنلاو لمجلا ملعت يف
 نمو .تامولعملا ةجلاعم جذامنب ارثأت كلذو .ةركاذلا يف تامولعملا ليكشتو
 (ةلمجلا ىنعم) يلالدلا لماعلا .ةساردلل ًاعوضوم تناك يتلا لماوعلا رثكأ

<Symantic factor(ةلمجلا ةينب) يبيكرتلا لماعلاو  Syntacticيف اهنم لك رثأو  

 رليمو سكرام ماق .تاساردلا ىدحإ يفف .ةلصتملا ةيظفللا داوملا ملعت
(Marks and Miller, 1964)ثيح نم فلتخت لمجلا نم لسالس ضرعب  

gallثيح نمو «ىنبملا وأ  ad Gallليكشتل دارفألا ضعب ىلع  Je 
 :ةيلاتلا لمجلاك ؛ةيوس ريغ مأ ةيوس

 ىنعملا ثيح نم ةيوس ةلمح» نيمئانلا ناريحلا ظقوت ةبخاصلا تالفحلا نإ

 | . «ىنبملاو

 ىنبملا ثيح نم ةيوس ةلمج» ةصيرحلا تاناضيفلا ريثت ةبخاصلا ءاوضألا نإ -
 .«ىنعملا ثيح نم ةيوس ريغو

 ىنعملا ثيح نم ةيوس ريغ ةلمج» . ناريج نيمئانلا تالفحلا ظقوت نإ ةبخاصلا -
 . «ىنعملا ثيح نم ةيوس ريغو



 ثيح نم ةيوس ريغ alan ةبخاصلا رثت تاناضيفلا نإ ءاوضألا ةصيرحلا

gallهاعم ىنبملاو  . 

 نأ نيبت «ةهماشملا لمجلا نم لسالسل ةنيعلا دارفأ عاجرتسا ىدلو

 يأ .ًاعم ىنعملاو ll ثيح نم ةيوسلا لمجلا ىه .ًاعاجرتسا لمجلا لهسأ
 لمجلا بعصأ امأ Lb ًاديدحت بيكرتلاو ةلالدلا ثيح نم ةددحملا لمجلا

beثيح نم ةيوسلا ريغ لمجلا تناكف  Gilريغ يأ «ىنعملاو  
 رثكأ يلالدلا لماعلا نأ نيبت اك .ًاعم ةلالدلاو بيكرتلا ثيح نم ةددحملا

 . ةيرثنلا داوملل يظفللا ملعتلا يف يبيكرتلا لماعلا نم ًاريثأت

 نارثؤي اهيف تاملكلا عقاومو ةلمجلا ىنعم نأ ةساردلا هذه جئاتن يحوت

 نم ًاديدحت AST ةلمجلا تناك الكف ءاهعاجرتساو اهزيمرت ىلع درفلا ةردق يف

 .املعت لهسأ تناك - اهتينب - اهبيكرت ثيح نمو اهتلالد ثيح

 يظفللا ملعتلا يف ةركاذلا ميظنت

 نأل «قالطإلا ىلع ةيرشبلا ةركاذلا صئاصخ مهأ نم ميظنتلا ناك امبر

 ًايبلس الجسم سيل .تامولعملا Las جذوغ بسح «يرشبلا ملعتملا

 ةليوط ةركاذلا يف اهجبدو اهقيسنتب موقي ثيح ءا جلاعم وه لب «تامولعملل
 رجلا ءاعدتسالا ماهم اندوزتو .ةنيعم ةيميظنت تايجيتارتسا قفو ىدملا

 ءاهئاعدتساو تامولعملا ميظنت يف ملعتملا اهعبتي يتلا تايجيتارتسالا وأ قرطلاب

 ىلع ضرفي ال .ءاعدتسالا نم عونلا اذه بسح «تامولعملا سا نأل

 يذلا بيترتلاب اهديعتسي لب «ةداعتسملا ةيظفللا داوملل ًانيعم Ls رت ملعتملا

 وه اذه ايرو .هسفن ملعتملا اهمدختسيو اهعضي تايجيتارتسا بسحو «ءاشي

 ملعتلاو ةركاذلا ةسارد يف رحلا ءاعدتسالا مادختسا عويش وه ببسلا

 . يرشبلا

 ء«ةركاذلا ف eral نم نيعون نيب ,Tulving) 1968( جنفلوت زيمي

 بيرت نيب ًايبسن تباثلا ضقانتلاب قلعتيو !ds» ميظنتلاب ىعديو لوألا
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 «تالخدملا بيترت ريشي ثيح .تاجرخملا ءاعدتسا بيترتو تالخدملا ضرع

 ملعتلا عوضوم (تامولعملا وأ ةيظفللا تادحولا) تاريثملا ضرع بيترت ىلإ

 تامولعملا وأ ةيظفللا تادحولا) تاجرخملا بيترت ريشي نيح يف «ملعتملا ىلع

 . تاريثملا هذه عاجرتسا d ملعتملا هعبتي يذلا بيترتلا ىلإ (ةداعتسملا

 ,«تالخدملاب ةقباسلا ملعتملا ةفلأ ىدم ىلع يلوألا ميظنتلا فقوتي

 ءدبلا ىلإ درفلا ةعزن يأ .86هعمه effect ةثادحلا رثأ لالخ نم حضتيو

 ءاهملعت يف بوغرملا ةمئاقلا رخآ يف درت ىتلا تامولعملا وأ تاريثملا ءاعدتساب

 تادحولا هذه ةيعون نع رظنلا ضغب «ةمئاقلا تادحو ةّيقب ءاعدتسا مث نمو

 بيترت نيب ًايبسن تباثلا ضقانتلاب دصقي ام اذهو ءاهنيب مئاقلا نيابتلا وأ
 بيترت سكع ىلع Gh ةداعتسالا بيترت نأ يأ cole sll بيترتو تالخدملا

 نع ثيدحلا دنع يركاذلا ميظنتلا نم عونلا اذه انلوانت دق انكو «ضرعلا

 .رحلا ءاعدتسالا

 قلعتيف .يوناثلا ميظنتلاب ىمسملاو «ةركاذلا ميظنت نم يناثلا عونلا امأ

 ربتعيو .تالخدملل ةيلالدلا صئاصخلا قفو ةيركاذلا تاجرخملا بيترتب

 ءاعدتسالا يف ةركاذلل يوناثلا ميظنتلا طاغأ مهأ دحأ Clustering عيمجتلا

GH!ةيلالدلا وأ ةيتوصلا تاقالعلا ضعب تاجرخملا بيترت يف مكحتي ثيح  

 نيطمن عيمجتلا ذختي دقو .تالخدملا وأ تاريثملا نيب ةمئاقلا (ةيونعملا)

 عيمجتلاو » associative clustering يطابترالا عيمجتلا لمه (نييساسأ

 ءاعدتسا ىلإ يطابترالا عيمجتلا ريشي . Category clustering يفينصتلا

 ةملك ءاعدتسا لثم .ةيطابترالا تاقالعلا تاذ ةيظفللا تادحولا وأ تاملكلا

 ««باتك» ةملك عم «ةءارق» ةملك ءاعدتسا وأ «ةسردم» ةملك عم «بلاط»

 ,AS ةءارقلا نيبو .ةسردملاو بلاطلا نيب ةيطابترا ةقالع دوجول كلذو
 تاقالعلا تاذ ةيظفللا تادحولا ءاعدتسا ىلإ ريشيف «يفينصتلا عيمجتلا امأ

 ,ةنّيعم ةئف وأ .نيعم موهفم ىلإ تادحولا هذه ءامتنا بسح يأ «ةيموهفملا
ellsلوانتنو .نداعملا فنص وأ ةئف ىلإ .بهذلاو ساحنلاو ديدحلا  ledيلي  

 .ةدح ىلع عيمجتلا يطغ نم الك
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 ١ - يطابترالا عيمجتلا ,
 وأ داوملا ءاعدتسا ىلإ ‹ عيمجتلا نم طمنلا اذهل اقفو ملعتملا عزني

 طبرت تاقالع ءوض يف كلذو .ةطبارتم تاعمجت لكش ىلع ةيظفللا تادحولا

 ,ةجوازتملا تاملكلا نم ةمئاق درفلا ىلع ضرع اذإف «عمجتلا تادحو نيب

 درفلا عزنيف «يئاوشع وحن ىلع ةباجتسالا ةملكلاب ريثما ةملكلا نرتقت ثيحب
 نيب لصت يتلا طباورلل ًاقبط «يعيمجت وحن ىلع ةمئاقلا تادرفم ءاعدتسا ىلإ

 .ةلواط ءىسرك «لثم تاملك نمضتت ةمئاقلا تناك ولف .تادرفملا هذه

 ةباجتسالا ةملكلا يعدتست فوس ريثملا ةملكلا نإف .خلا . . .ماعط «خبطم
 «خبطم» ةملكو «ةلواط» ةملك «يسرك» ةملك يعدتست ثيح ءاهب طبترت يتلا

 .اذكهو .. . (ماعط» ةملك

 ةيمك نأ ىلإ ,Baushfield et al) 1960) تاساردلا ضعب جئاتن ريشتو

 ,تاملكلا نيب ةيطابترالا تاقالعلا ىوتسمب !LE طبترت « يطابترالا عيمجتلا

 نم لهسأ «ىلعألا يطابترالا ىوتسملا تاذ CLUS عاجرتسا نأ يأ

 كلذل .ةطبارتملا ريغ وأ ندآلا يطابترالا ىوتسملا تاذ تاملكلا عاجرتسا

 اهزيمرت هيلع لهسي يكل «ةطبارتم ةيظفل داومب ملعتملا ديوزت نسحتسي
 . اهتداعتساو

 يفينصتلا عيمجتلا - ۲

 ةّيظفللا تادحولا ءاعدتسا ىلإ ءرحلا ءاعدتسالا ماهم يف دارفألا عزتي

 يوتحت يتلا ةمئاقلاف .نيعم فنص وأ موهفم ىلإ يمتنت تاعمجت لكش ىلع
 «بيبط «يماس «رحب «حافت «حالف chat .جيلخ ءلثم تادرفم ىلع

 لكش ىلع اهؤاعدتسا نكي خلا . . .هرودنب «لماع .نزام ce bls «نوتیز

 /نزام «يماس otal /ءىطاش «رحب cael :يلي اک ةيفينصت تاعمجت

 . /حالف «لماع «بيبط /ةرودنب «نوتیز حافت

 يمتنت ثيحب «ةيفينصت تاعمجت ىلإ ءاعدتسالا نم طمنلا اذه ريشي
 وأ ةفيظولا وأ مسالاك ءنيعم فعض ىلإ عمجت لك تادرفم وأ تادحو

 يفينصتلا عيمجتلا نأ ةديدع تاسارد جئاتن تدكأ دقو .خلا ...عونلا
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 دقف ءةداعتسملا تاملكلا ددعب ركذتلا اذه سيق اذإ ءركذتلا ىلع درفلا دعاسي

 نم ةفلؤم ةمئاق تاملك عومجم نم /08 عاجرتسا درفلا ةعاطتساب نأ نيبت

 عاجرتسا عيطتسي مل نيح يف «فانصأ ةثالث ىلع يواستلاب ةعزوم ةملك ٠
ASTال اهنأ الإ تاملكلا نم هسفن ددعلا نمضتت ىرخأ ةمئاق نم /55 نم  

 ,Puff) 1970( ةددحم فانصأ ىلإ يمتنت

 ىلع ةردقلا نيب vel a na تاساردلا ضعب جئاتن يحوتو
 ةردقلا يوذ دارفألا ن ذإ .عاجرتسالا ىلع ةردقلاو يفينصتلا عدل

 نم «ركذتلا وأ ال ىلع ةردق AST «يفينصتلا عيمجتلا ىلع
 1 ©: عيمجتلا نم طمنلا اذه ىلع ةضفخنملا ة ةرذقلا يوذ دا 7

cal, 1972)هب تاذ ةيظفل داومب نيملعتملا ديوزت نأ ءجئاعلا هذه لثم نيبت  

 وأ ميهافملا ضعب ءوض يف «ةنيعم تائف ىلإ اهفينصت اهفينصت نكي ثيحب «ةيلخاد

 ودغيو ءةيملعتلا  ةيميلعتلا ةّيلمعلا لهسي < خلا . . .عاونألا وأ فانصألا

 .اهتداعتساو تامولعملا زيمرت ىلع ةردق 5 Se نوملعتملا ءالؤه

 يظفللا ملعتلا يف طسوتلا تايجيتارتسا

 «يرشبلا ملعتلاو ةركاذلا يف ًاماه ًارود طسوتلا تايجيتارتسا بعلت
 دارفألا ةردق يف اهرثأ ةنيبم تايجيتارتسالا هذه ةديدع تاسارد تلوانت دقو
 ,Kendier and Kendler, 1968; Montague, 1972; Schultz) 1972( ركذتلا ىلع

 ضعب يف ملعتملا اهذبي يتلا دوهجلا ىلإ Mediation «طسوت» حلطصم ريشيو

 وأ  ةباجتسالاو ريثملا نيب ةّيفاضإلا رصانعلا ضعب ماحقإل ةيملعتلا عاضوألا

 «ةباجتسالاو ريثما نيب ةقالع وأ ةلص داجيإ ةيغب  نيترقف وأ نيتدحو يأ نيب
 نمضتت دقو .لضفأ وحن ىلع ةداعتسالاو زيمرتلا يتيلمعب مايقلا نم هنكمت
 وأ ةيفرعم ةيكاردإ تايلمع وأ ةيظفل تادحو مادختسا طسوتلا تايجيتارتسا

 مكحتلا ىلع يرشبلا نئاكلا ةردق تايجيتارتسالا هذه سكعتو «ةينهذ روص

 الكش سكعت اك .همّلعت ةقيرط طبضو يملعتلا عضولا Old ضعب يف
 مهأ ضعب يلي ايف لوانتتسو اذه .ملعتلاو ةركاذلا ميظنت تايلمع نم رخآ

 . يظفللا ملعتلا ماهم يف همدختسا دوسي يذلا طسوتلا تايجيتارتسا
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 ةطبارتملا جاوزألا ملعت يف طسوتلا

 ملعت يف طسوتلا تايلمع ةسارد يف ةفلتخم بيلاسأ نوثحابلا مدختسا

 يف ًاعويش بيلاسألا رثكأ نم يظفللا طسوتلا ناك امبرو ءةطبارتلا جاوزألا

 ةيظفل ءاطسوب نيملعتملا ديوزت قيرط نع بولسألا اذه ىدبتيو .ملعتلا اذه
 مهثح لجأ نم «ةيطابترا ريياعم ىلع ءانب اهرايتخا متي «ةيرهاظ وأ ةينمض
 .ركذتلا ىلع مهتردق نيسحتو ءادألا ىلع

 ,Wood and Bolt) تلوبو دوو ماق ملعتلا يف ءاطسولا هذه رثأ نايبلو

 نم نيتعومجم ىلع .ةجوازتملا ةيظفللا تادحولا نم ةمئاق ضرعب 1968)

 ةمئاقلا جاوزأ نم جوز لك WE .ةّيبيرجت ىرخألاو ءةطباض امهادحإ دارفألا

 ةملكلا لثمتو «ريثملا ةدحو فرحلا لثمي ثيحب .ةدحاو ةملكو درفنم فرح نم

 دارفأ دوز .خلا . . .بلاط/ع باب/ج .يسرك/ت :لثم ءةباجتسالا ةدحو

 بسح ةمئاقلا مهيلع تضرع ثيحب «ةيظفل ءاطسوب ةّيبيرجتلا ةعومجملا
 تذخأو ءةباجتسالا ةدحو مث .طيسولا مث Call ةدحو :يلاتلا بيترتلا

 .خلا 0 . بلاط / «لماع» /ع « باب / لمج»/ج « يسرك /«توت» /ت لكش

 مهيلع تضرعو «ءاطسولا هذه لثمب اودوزي ملف ةّيبيرجتلا ةعومجملا دارفأ امأ

 ناك ءركذتلا ىلع نيتعومجملا دارفأ ةردق رابتخالو .ىلصألا اهعضوب ةمئاقلا

 .ريثلا ةدحو لشي يذلا فرحلا ضرع ىدل ةباجتسالا ةدحو «ةداعتسا مهيلع
 اهداعتسا يتلا تاملكلا ةيمك نأ ءةساردلا اهنع ترفسأ يتلا جئاتنلا نم نيبت

 يتلا ةيمكلا نم AST (ءاطسولاب تدوز يتلا) ةّيبيرجتلا ةعومجملا دارفأ
 رثأ ىلإ ريشي امم .عءاطسولاب ةدّوزملا ريغ) ةطباضلا ةعومجملا دارفأ اهداعتسا
 .ركذتلا ىلع دارفألا ةردق يف ءاطسولا

 ةيداعلا ةغللا طسوت

 مهتاغل «ةريثك نايحأ يف نومدختسي دارفألا Ob .ةماعلا ةربخلا يحوت

 مهطئاسو ديلوتب نوموقي ثيح «ةيظفللا داوملا ضعب ملعت يف طيسوك ةيداعلا
 ىلع ةردقلا يف طسوتلا نم عونلا اذه رثأ ةفرعلو .ملعتلا ءانثأ مهب ةصاخلا

 اهيف اوضرع ةساردب ,Montague et al) 1966) هؤالمزو ويجاتنوم ماق ءركذتلا
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 اوبلطو «دارفألا نم ةعومجم ىلع .فرحأ BW نم ةفلؤم عطاقم نم ةمئاق

 ةيوغللا طئاسولا Sd عم ءةرشابم ضرعلا دعب ءعطاقملا هذه ةداعتسا مهم
 .طئاسولا هذه ft vem لاح يف عطاقملا كلت زيمرت يف اهومدختسا يتلا

 نم ةعاس VE دعب طئاسولا عم عطاقملا ةداعتسا Last مهنم بلط مث

 لثم اهلثم «نايسنلل ةضرع iil طئاسولا تناك Uy .لوألا ءاعدتسالا

 لكشب ةداعتسملا عطاقملا ةبسن نأ نيبت دقف ءةينمزلا ةرتفلا هذه دعب  عطاقملا

 تضفخناو «ةحيحص ةداعتسملا طئاسولا تناك اذإ /۷۳ تغلب دق حيحص

 يف امأ .ةحيحص ريغ ةداعتسملا طئاسولا نوكت امدنع طقف /7 ىلإ ةبسنلا هذه

 تغلب دقف  يراهظتسالا ظفحلا ةلاح  ةيوغللا طئاسولا مادختسا مدع ةلاح

 يتلا ةيداعلا ةغللا نأ che وحن ىلعو «حضتي اذكهو .75 ةبسنلا هذه

 ءركذتلا ىلع درفلا ةردق يف ًادج ًاماه ًارود بعلت نأ نكي «دارفألا اهمدختسي |
 ىلع ًادامتعا ةصاخلا هطئاسو ديلوتب درفلا موقي امدنع ةردقلا هذه دادزت ثيح
 'ةجلاعم يف ملعتملا ةيلاعف ىلإ حوضوب جئاتنلا هذه ريشت امك ءاهوادتي يتلا ةغللا

 . ملعتلا عوضوم تامولعملا

 دعاوقلا طسوت

 «يظفللا ملعتلا يف طيسوك ةيداعلا ةغللا مادختسا ىلإ دارفألا أجلي اك

 ةداملا اهيلع يوطنت دق يتلا دعاوقلا ضعب مادختسا ىلإ كلذك نواجلي

 .اهعاجرتساو اهملعت ليهست لجأ نم «ةداملا هذه زيمرت يف ءاطسوك «ةّيملعتلا

 نيب لصت دعاوق نع ملعتملا ثحب يف نيب وحن ىلع ةيجيتارتسالا هذه حضتتو
 قيرطب دعاوقلا هذه لثم فاشتكا نكميو .ملعتلا عوضوم ةيظفللاةداملا تادحو

 دعاوقلا ضعب فاشتكا نكمي See ةطبارتملا جاوزألا ملعت ماهم يفف «ىتش

 وأ ةيفاقلا وأ نزولا يف امهكارتشاك «ةباجتسالاو ريثملا ىتملك نيب طبرت ىتلا

 ريشتو .خلا . . .ةيتوصلا عطاقملا ددع وأ فرحألا بيترت وأ «فرحألا ددع
 داوملا طبرت ىتلا دعاوقلا فاشتكا ىلع درفلا ةردق نأ ىلإ .ًامومع ثوحبلا

 مدع لاح يف ىتح nS دح ىلإ داوملا هذه ملعت لهسي ءاهنيب اهيف ةيظفللا
 . lin (Bower, 1970) ةيقيقح تاقالع رفاوت
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 ةروصلا طسوت

 مادختسا ىلع دمتعي يذلا طسوتلا تايجيتارتسا ضعب مدقت امم انيأر
 تايجيتارتسا كانه نأ ريغ «يظفللا ملعتلا يف ءاطسوك ةيظفللا داوملا وأ ةغللا
 !MAU داوملا اهريشتست ىتلا Tiel روصلا مادختسا ىلع دمتعت ىرخأ
 رودلا ىلإ ةديدع ثوحب ريشتو . ملعتلا اذه ٤ ءاطسوك مامتهالا عوضوم

 تامولعملا زيمرت ىلع درفلا ةردق يف ةينهذلا روصلا هبعلت يذلا ماهلا

 ` .اهعاجرتساو

(Paivio, 1969) pin Syنع ملعتملا اهنوكي يتلا ةينهذلا روصلا نأ  
pelقيلعت» نكمي «بجشمک» مدختست ,ةطبارتملا جاوزألا ملعت ف » 

 ةطبترملا ةروصلا ةراثتسا ىلإ .ريثلا ضرع Gh ثيحب هيلع ةباجتسالا
 روصلا ةراثتسا ىلع ةردق AST ريثما ناك الك كلذل ءاهيف بوغرملا ةباجتسالاب
 cSt ريثملا اذهب ةنزتقملا تاباجتسالا عاجرتسا ىلع درفلا ةردق تناك ةينهذلا

weeهدرفمب ريثملا صرع  . 

esميقلا اهريثتست قةكرتشم ةروص ليكشت ةيناكما نم مغرلا  

 نأ ىلع دكؤي ويفيب OB clear اهضرع دنع ةباجتسالاو ريثملا نم لكل ةيروصلا
 اهريثتست يتلا ةروصلا نم «ركذتلا يف ةيلعاف st i اهريثتسي يتلا ةروصلا رثأ
 . . .ةسردمو ءلزنمو .باتك ءلثم Halll تاملكلا نأ ىري اك .ةباجتسالا
 لشم «ةدرجملا GLAS نم ةينهذلا روصلا ةراثتسا ىلع ةردق رثكأ خلا
 موقت ةيداملا ةملكلا تناك اذإ ةصاخبو خلا we .ريخلاو ةقيقحلاو ,ةلادعلا

 .ةطبارتملا جاوزألا ملعت يف ريثملا ةفيظوب

 ةركاذلا ةيوقت بيلاسأو ةروصلا

 تامولعملا زيمرت يف ةّينهذلا روصلا هب موقت يذلا مالا رودلل ًارظن
 ضعب طابنتسا نوثحابلا لواح .ىدملا ةليوط ةركاذلا نم اهعاجرتساو
 هنكمتو ءًادج ةريبك ةيلاعفب تامولعملا زيمرت ىلع ملعتملا دعاسي يتلا بيلاسألا
 .ركذتلل ةفولألا قرطلا نم ةيلاعف رثكأ ةقيرطب اهتداعتسا نم



 ريشتو «بيلاسألا هذه دحأ Method of loci «عقاوملا ةقيرط» لكشتو

 عضاوملا وأ نكامألا وأ ءايشألا اهريثتست يتلا ةينهذلا روصلا مادختسا ىلإ

 ىلعو .اهركذتو تامولعملا زيمرتل عقاومك ءايلعلا ةيروصلا ميقلا تاذ ءةفولأملا

 اوهجوت نيثحابلا نأ الإ ءةليوط نورق ذنم ةفورعم عقاوملا ةقيرط نأ نم مغرلا
 (Cicero) نورشيش ريهشلا ينانويلا بيطخلا ىور دقف .ائيدح اهتسارد ىلإ

 ىلإ اوعدم ناك يذلا (Simonides) سدينوميس فورعملا ينانويلا رعاشلا ةصق

 اذه اهيف حدتمي ةيرعش ةديصق ءاقلإل «ينامور ليبن فرش ىلع تميقأ ةميلو

 ءاقلإ دعب ةميلولا ناكم رداغ دق سدينوميس نأ ةصقلا ديفت .ليبنلا

 تمشيهتو «مهعيج نووعدملا لتقف «ناكملا فقس lel ale ءانثأو «ةديصقلا

 ديحولا سدينوميس ناكو .ثثحلا باحصأ زييمت اهعم رذعت ةقيرطب مهماسجأ
 ءاعدتسا ىلع ةّيداعلا ريغ هتردق لضفب ثثحلا هذه ىلع فرعتلا ىلع رداقلا

 ىلإ دوعت code هتردق نأ سدينوميس ديفيو .ةدئاملا ىلع وعدم لك «عقوم»

 هيف تميقأ يذلا ناكملا نع اهليكشت عاطتسا يتلا «ةّيحلا» ةّينهذلا ةروصلا

 ةروصب هظافتحا ببسب «هتركاذ يف اتباث وعدم لك «عقوم» ناكف . ةميلولا

 .يناكملا اهعقوم وأ اهراطإ نمض ءايشألل ةيوق ةيرصب

 صخش نع ,Luria) 1968) ايرول ريهشلا يسورلا سفنلا dle دافأ دقو

 تاريثملا زيمرتب موقي nS دح ىلإ ريوصتلا IL ةهيبش ةيريوصت ةركاذ كلتمي
 نأ ايرول ىريو .اهنم بناج يأ نايسن هعم عيطتسي ال «لماك لكشب ةيئيبلا

 «نمازتملا ساسحإلا» ةيلمع ىلإ دوعت ركذتلا ىلع ةقئافلا صخشلا اذه ةردق

(Synesthesia)نأ يف اهعيمج هساوحب ةيئيبلا تامولعملا زيمرت نم هنكمت ىتلا  

 تناك امهم Gly ًاسملمو ةحئارو ًاتوصو ًانول كلمي هدنع ريثم لكف «دحاو
 ةددعتم ةينهذ ةروصب تاريثملا زيمرت ىلع ًارداق ودغي كلذل Gall اذه ةعيبط
 .ركذتلا ىلع ةزيمتملا ةردقلاب هدوزي يذلا رمألا «ةعونتمو

 ,Paivio, 1969; Bower) 1970: ني رصاعملا نيثحابلا ضعب فصيو

Anderson, 1974)نم ريثكلا ملعت يف عقاوملا ةقيرطو روصلا مادختسا ةيناكمإ  

 ةّيهذلا روصلا ليكشت ىلع نيملعتملا بيردتب كلذو ءاهركذتو ةيظفللا داوا



 هذه دكاتتو .اهملعت يف بوغرملا ةيظفللا تامولعملاب اهطبرو «ةيناكملا عقاوملاو
 _ وصلا زيمرتلا فئاظو نأ ىلإ ريشت يتلا ةلدألا رفاوت لالخ نم ةيناكمإلا

 ربتعي ثيح .يروصلا  يرصبلا زيمرتلا فئاظو نع ةلقتسم .يعمسلا
 ربتعي نيح يف «يعمسلا - يتوصلا زيمرتلا نع الوؤسم خملل رسيألا فصنلا
 ًاضيأ لئالدلا يحوتو .يرصبلا  يروصلا زيمرتلا نع ًالوؤسم ofl فصنلا

olيرصبلا - يروصلا زيمرتلا ماظن  ASTتامولعملا ةجلاعم ثيح نم ةيلاعف  
 ثيح نم ةيلاعف رثكأ يعمسلا  يتوصلا زيمرتلا ماظن ,Ob < ةيناكملاو ةيداملا

 نأ نوثحابلا يري كلذل .يقطنملا لسلستلا تاذ وأ ةدرجملا تامولعملا ةحلاعم

 طبرب هقيقحت نكي يذلاو «نيماظنلا نيذه نيب طبرلا ىلع نيملعتملا بيردت
 عجان وحن ىلع عاجرتسالاو زيمرتلا نم مهنكمي ةيرصبلا روصلاب ةيظفللا داوملا
 cee ةحضاو ةينهذ اروص ريثتست تاريثمب نيملعتملا ديوزت نإ .ةيلعاف رثكأو

 . يظفل كولس ىلع همظعم يف مئاقلا يسردملا ملعتلا مهيلع لهسي

 تايلمع لمشت ثيحب «عقاوملا ةقيرط ميمعتو عيسوت نكميو ءاذه
 ليكشتو « عقاوملا وأ «ثداوحلا وأ ءايشألل تناك ءاوس « ةّينهذ روص ةيأ ميظنت

 . ملعتلا عوضوم ةيظفللا داوملا ملعتملا اهيلع ot] «ةيروصت «ةيعقوم طئارخ»
 ةيوقت يف بولسألا اذه لثم ىودج نع ثوحبلا ضعب جئاتن ترفسأ دقو

 ,Wollin et al). 1972( يركاذلا مهئادأ نيسحتو بالطلا ةركاذ
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 هصالخ

 ملعتملا اهعبتي يتلا تايجيتارتسالا ثحبب يظفللا ملعتلا تاسارد ىنعت
 هذه يف مدختسيو .اهملعت لجأ نم اهميظنتو ةيظفللا داوملا ةجلاعم يف

 لمجب ءاهتناو gall» ةميدع ةيظفل عطاقمب ًاءدب Ae gs ةيظفل داوم تاساردلا

 . ىنعم تاذ ةيرثن

 ىلإ ريشيو .لسلستلا «يه ةيساسأ عاونأ ةسمخ يظفللا ملعتلا لمشي
 ىلإ ريشيو رجلا ءاعدتسالاو .نيعم بيترت قفو ةيظفللا تامولعملا باستكا

 .اهملعت مت يتلا ةيظفللا تادحولا ىلإ فرعتلا ىلع ةردقلا ىلإ ريشيو
 داوملا ىنعم قوتسم ءاهمهأ يظفللا ملعتلا يف 3 ةديدع لماوع رث روت

"cbaدعاوق نم هب فصتت امو ءاهديرجت یوتسمو ءاهرتاوتو ءاهبماشتو  

 . ملعتملا ىدل ررص نم هريثتست امو ‹ ةيوغل

 ثيح can عيمجتلا أديم بسح ةركاذلا 3 ةيظفللا داوملا مظتنت

 ًادبم بسح وأ ءاهتا دحو نيب ةمئاقلا تاطابترالل lub داوملا هذه يعدتس

 . نعم موهفمل اهئامتنال ًاقفو ةيظفللا داوملا يعدتست ثيح ‹ ىفينصتلا عيمجتلا

 ءاعدتسا ىدل طسوتلا تايجيتارتسا ةيرشبلا تانئاكلا مدختست

 نم نيثحابلا ضعب نكم يذلا رمألا .ددصلا اذه يف ةمدختسملا تاطسوتملا
 «عقاوملا» ةيجيتارتساك «.ةركاذلا ةيوقتل تايجيتارتسالا ضعب ريوطت

 .«روصلا» ةيجيتارتساو

¥ 





 ةلكشما لحو موهفملا ملعن





 .موهفملا ملعت ةعيبط -
 . موهفملا ملعت 3 ثحبسلا تاءارجإ -

 .هدعاوقو موهفملا تافص -

 eg ملعت ىف ةرثؤملا لماوعلا -

 . ةلثمأاللاو ةلثمألا

 . ةيقالعاللاو ةيقالعلا تافصلا -

 . موهفملا زيمت -

 . ةعجارلا ةيذغتلا .

 .ةيموهفملا دعاوقلا -

 . يكولسلا هاحنالا .

 . ينرعملا هاجتالا -

 .ةيوبرت تاقيبطت -
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 ASEM لحو ريكفتلا -

 .ةلكشملا لحو ريكفتلا ةعيبط -
ple.ةلكشملا لح ماهم . 

 ASM لح لحارم -
 . ةلكشملاب فارتعالا ةلحرم

 .تايضرفلا نيوكت ةلحرم -
 .رارقلا ذاختا ةلحرم -

 .اهميوقتو ةيضرفلا رابتخا ةلحرم
 .ةلكشملا لح تايرظن -

 . ىطابترالا هاجتالا -
 . يتلاتشجلا هاجتالا

 . تامولعملا ةحلاعم هاجتا

 .ةيوبرت تاقيبطت -

 فب



 ىلع بترت ول ءةبوعصلاو ديقعتلا ةغلاب ةلاسم يرشبلا ملعتلا ودغي دق
 ههجاوي يريثم عضو وأ ريثم لكل ةددحم ةدحاو ةباجتساب بيجتسي نأ درفلا

 لماعتلل عضخي ال ,هعلاط نسحل اذه ناك ايرو «ناسنإلاف .ةيمويلا هتايح يف

 وأ ةيئزج عاضوأ يف هملعت ام ميمعت عيطتسي GY .وحنلا اذه ىلع هتئيب عم

 الولو .ًاديرجتو ًالومشو ةيمومع رثكأ ىرخأ عاضوأ ىلع «ةصاخ وأ ةددحم
 تاهاتم يف عاضلو «ميهافملا ملعت هيلع لاحتسال «ميمعتلا ىلع هتردق
 .هتثيب اهيلع يوطنت يتلا ةيهانتماللا تايئزجلا

 عم هؤافت یدل قاستالا وأ OW نم عونب درفلا ديوزتب ميهافملا موقت

 نم هنكمتو .ةيهانتماللا اهتاعونت زواجت ىلع هدعاستف «ةعونتملا ةيئيبلا تاريثملا

 يتلا ةكرتشملا صئاصخلا ضعب لالخ نم راكفألاو ثداوحلاو ءايشألا ةحلاعم

 ودغي ««ةرك» موهفم لفطلا ملعتي امدنعف .نيعم فنص ىلإ ءاتنالل اهلهؤت
 فلؤت ءةددحو ةعونتم ءايشأ ةعومجم ىلع حلطصملا اذه قالطإ ىلع ارداق

 (ةلثمأ» clay ةكرتشملا رهاظملا ضعب ببسب فلؤت يأ ,ةدحاو ةعومجم ءاضعأ

 هترك ىلإ ةراشإلل «ةرك» ةملك لفطلا مدختسي نيح نكلو « موهفملا اذه نع

 مدختسي نأ بجي هنأل .موهفملا ملعت نم هنكمت مدع ىلع ليلد اذهف ءطقف
 اهنول وأ اهمجح وأ اهكلام نع رظنلا ضغب aS ةيأ ىلإ ةراشإلل ةملكلا هذه

 هقيبطت عاطتسا اذإ الإ موهفملا بستكي ال لفطلاف .اهنم تعنص يتلا ةداملا وأ

 ثداوحلا وأ ءايشألا كلت زّيمو .حيحص لكشب ةلثمألا نم ددحم ote ىلع
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 ' قبطي نأ لفطلا ىلع بجي يأ .هنم lee لكشت ال وأ هتحت جردنت ال يتلا
 .ةيوركاللا ءايشألا ةفاك دعبتسي نأو .طقف تاركلا ىلع «ةركلا» موهفم

 يوطنيو ءأيبست ةليوط ةينمز تارتف ميهافملا نم ريثكلا ملعت بلطتي

 ةلاح ىلإ ضومغلا Te نم ءايجيردت موهفملا اهيف لقتني ةّيمدقت ةيلمع ىلع

 دق ءاذل .ّيلج وحن ىلع ديدحتلاو زييمتلل ًالباق ودغي ثيحب «حوضولا
 وأ حوضولا ةجرد ثيح نم ةنيابتملا ميهافملا نم ةعومجم درفلا كلتمي

 بالط دنع at asl need «ةلادعلا» وأ «ةيرحلا» موهفمف .ديدحتلا
 ميهافملا نأ ريغ .«لجر» وأ ةسردم» وأ «باتك» موهفم نم سرادملا

 ةديدجلا Sy تاربخلا ربع «نيرمتسملا روطتلاو ريغتلاب ذخأت .ةضماغلا

 ودغت ثيحب «يسردملا ريغو يسردملا ملعتلا عاضوأ ين بلاطلا اههجاوي يتلا
asiالومشو ةقدو ًاحوضو . 

 ,اهريوطتو ٍميهافملا ميلعت ىلإ .هنم ريبك ءزج يف «يسردملا ملعتلا هجتي

 ءىدابملاك ءاديقعت رثكألا ينرعملا SLU ةيرورض ةدعاق لكشت ميهافملا نأل

 ةيناكمإو ميهافملا ةرورضب لئاقلا ضارتفالا لعلو .تالكشملا لحو ريكفتلاو

 فادهألا دحأ نطبي ءةفلتحم ةيميلعت قرطب cade وأ اهليدعت وأ اهرييغت

 موهفملا ملعت ريشيو .اهبالط ىدل اهقيقحت ةسردملا لواحت يتلا ةماحلا ةيميلعتلا

 وأ يباجتسالا ملعتلاك ءةطيسبلا ملعتلا لاكشأ نم لاقتنالا ىلإ .ًامومع
 لاكشأ ىلإ ,ةددحم تاباجتساو ةددحم تاريثم نيب ةطيسب تاطابترا ليكشت

 ينعي ال لاقتنالا اذه نأ ريغ .تالكشملا لحو لالدتسالاك ًاديقعت رثكأ ملعت
 «ةّدقعملا ملعتلا لاكشأو ةطيسبلا ملعتلا لاكشأ نيب ًاقلطم وأ ًاداح ًالاصفنا

ofناك ًاطيسب ءملعت يأ  pfنأو «نيعم يمرهفم طاشن هللختي ءًادقعم  

 يف SLEW نم وأ ؛ميهافملا ليكشت ةيلمع نم ولخي Galas ًاعضو
 ,gagné and gephart) ليحتسم ًاعضو نوكي دق «ةنيعم ةّيموهفم تايجيتارتسا

)1968 _ 

 موهفملا 3 ةعيط

uf,وأ ثداوح فينصت ىلإ يدؤي طاشن يأ نمضتي , موهفملا ملعت نأ  
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 هذه فينصت ىلع ملعتملا ةردق نأو «دحاو فنص يف ًايئزج ةنيابتم تاريثم
 ضعب ءوض يفو «ةنيعم ةدئاف نمو «ةتباثو ةقستم ةقيرطب ثداوحلا وأ تاريثملا
 نكلو .هملعتو موهفملا وحن ىلع ليلد يه ءاهنيب ةكرتشملا تافصلا وأ داعبألا

 . ؟هملعت ةعيبط امو ؟هتاذ يف مرهفملا ام

 ءةنيعم ةيفينصت ةفص ديدحت نم درعلا نكمت «ةّيفرعم ةدعاق موهفملا نإ

 ًاموهفم لكشي ال الغم طارقسف .ةلثمألا نم ةددحم ةعومجم ىلإ يلاتلاب ريشيو
 نع «ةلثمأ» [oe لي «طارقسو نوطالفأل ةبسنلاب رمألا كلذكو ءهتاذ .يف

 ىلع قبطني ال «فوسليف» مرهفم نإ .«فوسليفد موهفم وه نعم موهفم
 يباراقلاك side ىرخأ تايصخش ىلع قبطني لب che ةفسالفلا ءالؤه
 تافص وأ Lie اهنيب عمجت تايصخش call ok .نباو دشر نباو

 ريشيو tit ةف leo د اهفينضت نم درفلا نكمت «ةكرتشم
 اهنيب ايف كرتشت يتلا تافصلا وأ رهاظملا نم ةعومجم ىلإ gall اذهب موهفملا
 ,Ellis) 1978) ةنّيعم .ةدعاقب طبترت .«رثكأ وأ ةماع ةيصاخب

 ةمهملا ةنراقم نكمي .ًاحوضو رثكأ وحن ىلع موهفلا ae ةعيبط نايبلو
 . ةطبارتملا تاملكلا جاوزأ ملعت يف ةيملعتلا ةمهملاب . موهفملا ملعت يف ةيملعتلا

I,مايق بلطتي «ةطبارتم ا جاوزألا ملعت نأ ءيظفللا ملعتلا ةشقانم ىدل  
 ةبسن غلبت ثيح «ددحم دحاو ريل «ةددحم ةدحاو ةباجتسا ءادأب ملعتملا

 ىلع بجي «موهفملا ملعت يف امأ .دحاول دحاو تاريثملا ةبسن ىلإ تاباجتسالا
 ةبسن غلبت ثيح ءرثكأ وأ نيريثل ةددحم ةدحاو ةباجتسا lof ملعتملا
 ملعتملا ىلع بجي يأ .دحاو.نم رثكأل دحاو «تاريثملا ةبسن ىلإ تاباجتسالا
 ةكرتشملا رهاظملا ضعب ىلع thy ءدحاو فنص يف رثكأ وأ نيريثم فيضي نأ

clayنأو  (edlyبجي .موهفملا ملعت “رابتخالو .فنصلا اذه نع ةلثمأك  
 ةردق ىدم ىلإ فرعتلاو .ملعتلا عوضوم موهفملا نع ةديدج Al ضرع
 .ًاحيحص هفينصت ناك“ اذإ ام .ديدحتو ةدحاو ةئف يف اهفينصت ىلع ملعتملا

 :يلاتلا لاثملا حرطن .موهفملا ملعت ةعيبط نايبلو

 تاءارجإلا ايف ؛ضيبألا نوللا .موهفم هم ام لفط ميلعت ديرن اننا ضرفنل
 ءيش نع ًاددح Ves .ملعتلا ءدب يف لفطلا ىلع ضرعن. ؟كلذ يف .اهعبتن يتلا

{o 



 «ضيبأ» ةملكب ةباجتسالا ae بلطنو «قرولا نم ءاضيب ةحفصك « ضيبأ

 ل اذه نم ةديدع تالواحم رارکت ىدلو < ما هله دوجو یدل

 نک دقف .ًاعبط يفنلاب ee نإ ؟«ضايبلا» م موهفم ر لەت de ليلد انيدل

 وأ اه ىرخأ ةيصاخ af وأ اهلكش وأ ةقرولا مجحل لفطلا ةباجتسا

 نم لق .لفطلا لع ىرخأ هيفا ةعومجم ضرع بي كلذل ءاي نر
 وأ سلكلا نم ةعطق وأ ؛ يبا شامقلا نم ةعطقك «ضايبلا

Todبلطنو  aeضيبأ» م ةملك ديدرت » Usهذه دحأ ار  es ae 

Stsهذه روضح يف ةباجتسالا هذه ءادأ  cigكلذ لكشي له شكلو  

 دق نوكي نأ نكمملا نمف .ًاعبط ..ال ؟ضايبلا موهفم ملعت ىلع ًايفاك اليلد
obsىلإ ليبسلا فيكف .«ضيبأ» ةملكو ةددحم تاريثم نيب تاطابترالا ضعب  

 3 ءا مايقلا بجي نايفاضإ ناءارجإ كانه ؟نذإ موهفملا ملعت نم دكأتلا
YIلكشت ,ةديدج ةّيفاضإ ءايشأ وأ تاريثم ضرع بجي  vielنع ةبسانم  

 lls ءءاضيب ءايشأك اهفينصت ىلع لفطلا ةردق ىدم old «ضايبلا» موهفم

 ال ءايشأ يأ «يةلثمأاللا» لكشت cade ةيفاضإ تاعوضوم ضرع بجي

 ءايشألا نم Lee ىلع هتردق ىدم Ol «ضايبلا ةيصاخب فصتت

 ءانئتساو «ضيبألا» فنص يف ةلثمألا نيمضت ىلع ًارداق ناك اذإف «ءاضيبلا
 موهفمل لقطلا ملعت ىلع لالدتسالا اننكمي .فنصلا اذه نم «ةلثمأاللا»
 . «ضايبلا»

 موهفملا ميلعت dole لاح يف هنأ .ددصلا اذه يف ةظحالملاب ريدحلا نمو

 ىلع «ةلثمأاللا» و «ةلثمألا» يملعتلا ees نمضتي نأ بجي « يلمع وحن ىلع

 نكمتي ثيحب .ًابيذهتو Boy ًاحوضو AST موهفملا ودغي يكل ءءاوس دح
 تاذ ريثملا رهاظم يأ) ةيقالعلا رهاظملا وأ تافصلل ةباجتسالا نم ملعتملا
 عوضوم فنصلا يف جاردنالل ريثملا اذه لهؤت يتلاو ميا ةقالعلا

 ةقالع ال يتلا ريثما رهاظم (gl ةيقالعاللا رهاظملا لهاجت وأ بنجتو (مامتهالا
 عوضوم فنصلا وأ موهفملا نم ريثما اذه ءانثتسا ىلإ يدؤت يتلاو .موهفملاب اه
 نم ددعل هضرعت بجي الشم ةرئادلا موهفمل ٠ لفطلا ملعت يفف , (مامتهالا

۳۹ 



 نأ نكي يتلا ىرخألا صئاصخلا ضعبو مجحلاو نوللا يف ةفلتخملا رئاودلا

 يقالعلا رهظملا يه «ةرادتسالا» نأ ملعتي يكل ,« يجبنم وحن لع نيابتت

 . ةّيقالع ال رهاظم امه ءلكشلاو مجحلا نأو «ةرئادلا موهفمل ديحولا

wiel >|موهفملا ملعت 3 ثصحبلا  

 تاباجتساو تاريثم «موهفملا ملعت ةساردل يبيرجتلا ثحبلا نمضتي
 دهاوشلاو (ةلثمألا) ةيباجيإلا دهاوشلا نم تاريثملا نوكتت ,ةعجار ةيذغتو

 اهضعبو «يقالع اهضعب «داعبأ ةدع ثيح نم نيابتتو « (ةلثمأاللا) ةيبلسلا
 عضولا ناك اذإف .رثكأ وأ نيتميق داعبألا هذه Leb دقو .يقالع ال رخآلا
 عوضوم داعبألا نوكت دقف «ةيسدنملا لاكشألا ضعب ىلع يوطني يبيرجتلا

celexa Yiنوللاو « لكشلا يه »› centlyدقو  dobداعبألا هذه نم لك  

copedريغصلاو ريبكلا «نوللا دعبل رضخألاو رمحألا «لكشلل عبرملاو ةرئادلا  

 : يه ةعونتم تاريثم ةينامث يئارجإلا ميظنتلا اذه لثم جتني .مجحلل

 ءارمح ةريبك ةرئاد - ١

 .ءارح ةريغص ةرئاد - ۲

ails. ۳ةريبك  tl pam 

 .ءارضخ ةريغص ةرئاد

 .رمحأ ريبك عبرم ©
 el pee عيرم 5
 .رضخأ ريبك عبرم - ۷

Aرضخأ ريغص عبرم . 

 بيردت لواحيو يئاوشع وحن ىلع تاريثمللا هذه دحأ ثحابلا راتخي

 ءاهعيمج تاعبرملا نوكت .يقالع دعبك «عبرملا» راتخا اذإف «هيلع ملعتملا

 . ةيباجيإ دهاوش يأ  موهفملا نع ةلثمأ ءاهموجح وأ اهناولأ نع رظنلا ضغب
 يأ  موهفملا نع ةلثمأ ال امنول وأ اهمجح ناك ايهم ءاهعيمج رئاودلا نوكتو
 تاريثملا نوكت «يقالع دعبك «رضخألا» راتخا اذإ امأ .ةيبلس دهاوش

 فضي



 نوكتو «موهفملا نع ةلثمأ ءاهمجحو اهلكش نع رظنلا ضغب «ءارضخلا
 ,موهفملا نع ةلثمأ ال اهمجحو اهلكش نع رظنلا ضغب ءءارمحلا تاريثملا
 يقالعلا دعبلا رييغت ىلع ُءانب «هملعت يف بوغرملا موهفملا رييغت نكي اذكهو
 موهفمك ءرخآلا ضعبلا نم أديقعت AST ميهلفملا ضعب نوكت ثيحب «هتميقو
 عبرملا» وأ «يرئادلا ريغصلا رضخألا» وأ ««ريبكلا رضخألا» وأ «ريغصلا رمحألاو

 . خلا . .«رمحألا ريبكلا

 دقف ءنيلكش يبيرجتلا ءارجإلا اذه لثم يف ةلوادتملا تاباجتسالا ذخأت

 وأ «ةرئاد» وأ cal لوقيف «فنصلا وأ موهفملا مسا ركذب ملعتملا بيجتسي

 «معن» ةملكب بيجي دق وأ «هيلع تاريثملا دحأ ضرع ىدل خلا . . .«ريغص»

 فنص وأ موهفم مساب ًانورقم تاريثملا دحأ بّرجملا هيلع ضرع اذإ «ال» وأ
 .خلا . . .«؟ةرئاد هذه fay وأ Sal اذه له» ملعتملا لأسي ناک «نيعم

Lehحيحصتل ةبسانملا ةعجارلا ةيذغتلاب ملعتملا ديوزتب ثحابلا موقي  
 نم ملعتملا نكمتي ىتح «وحنلا اذه ىلع تالواحملا رركتتو «هتاباجتسا
 ,Haygood and Bourne). 1962( ثحبلا عوض وم موهفملا

oe eyنيجذومن , موهفملا ملعتل ةيبيرجتلا تاءارجإلا كيفنت ف نوثحابلا  

 جذومنلاو » Reception paradigm يلابقتسالا حذوينلا المش «نييساسأ

 ضرعي ىلابقتسالا جذومنلل lib coll موقي Selection paradigm يئاقتنالا

 بيترت يأ نودو ةيئاوشع ةقيرطب «رخآلا ولت ًادحاو .ملعتملا ىلع تاريثملا
 . ملعتلا عوضوم فنصلاو موهفمل اب ملعتملا اذه {ere دعب كلذو «قبسم

 موهفملا ناك اذإف ,ةبسانملا ةئفلا يف هضرع ىدل ريثم لك فينصت ملعتملا لواحي
opalال وأ لاثمك ريثم لك فنصي نأ ملعتملا ىلع بجيف ««ةرئادلا» وه  

 دعب ةبسانملا ةعجارلا ةيذغتلاب هديوزتب ثحايلا موقي مل «ةرئادلا نع لاثم

 دامتعا ةرورضب يئارجإلا جذومنلا اذه زيمتي .ةدح ىلع ريثم لك فينصت

 تالواحملا ةلسلس يف ثداوحلا عاجرتسا لجأ نم «هتركاذ ىلع ملعتملا

 . ةعباتتملا

LIءدب يف ثحابلا موقي «يئاقتنالا جذومنلا“ مادختسا لاح يف  

 تريل



 ملعتملا اذه ىلعو .ةدحاو ةعفد ملعتملا ىلع اهعيمج تاريثلا ضرعب «ةبرجتلا

 ةعجارلا ةيذغتلا ىقلتي مث ءتاريثملا هذه نيب نم بسانملا ريثملا kt نأ
 نم نكمتلا Ge تالواحملا هذه رركتتو «رايتخا ةيلمع لك دعب ةبسانملا
 مامأ ةصرفلا ةحاتإب يئارجإلا جذومنلا اذه زّيمتي .مامتهالا عوضوم موهفملا

 هنكمي يذلا رمألا ,بسانملا را ءاقتنا يف ملعتملا ةقيرط ىلإ فرعتلل ثحابلا

 ,Bourne et al) رارقلا ذاختاو ةلكشملا لح يف ةعبتملا تايجيتارتسالا مهف نم

(1971. 

 هدعاوقو موهفملا تافص

 ريشت .دعاوقلاو تافصلا ءامه نيتيساسأ نيترهاظ ىلع موهفملا يوطني.

 نمةداع ميهافملا نيابتتو , موهفملل ةيقالعلا صئاصخلا وأ رهاظملا ىلإ تافصلا

 اثم «ثلثملا» موهفمف ءاهيلع يوطنت يتلا ةيقالعلا تافصلا ددع ثيح
 هاياوز عونو هنولو همجح امأ :«ثيلثتلا» يه ةدحاو ةيقالع ةفص نمضتي

 يواستملا ثلثملا» موهقم نأ ريغ «ةيقالع ال تافص يهف . خلا . . .هعالضأو

 ««عالضألا يواست» و «ثيلثتلا» امه نيتيقالع نيتفص ىلع يوطنيف «عالضألا

 ءةيقالع ال تافص ءالثم عالضألا لوطك .ىرخألا تافصلا ربتعت نيح يف
 ةيقالعلا تافصلا زييمت ىلإ ملعتملا هيجوت وه .ددصلا اذه يف مالا ءيشلاو

 !NEW تافصلا لهاجتو

Ufاهتطاسوب مظتنت يتلا ةعونتملا قرطلا ىلإ ريشتف «موهفلا دعاوق  

 معطلاو نوللا يهو He «ةلاقترب» موهفل pa تافصلاف «ةيقالعلا هتافص
 بجي يأ «ةّينارتقا ةدعاق قفو مظتنت .خلا . .سململاو لكشلاو ةحئ ةحئارلاو

 كانه نأ ريغ .«ةلاقتربلا» موهفم ليكشتل اهضعب عم تافصلا هذه نارتقا

 ةدعاقلاك «ةيقالعلا موهفملا تافص اهالخ نم مظتنت ءةينارتقا ال ىرخأ دعاوق

 ىلإ امإ ريشي ءالثم «صخشلا» مرهفمف .وأ / امأ .طمنلا ىلإ ريشت يتلا
 رامعألا نمو مهعيمج سانلل موهفملا اذه لومش مغر ««ةأرمإ» ىلإ وأ «لجر»

 دعاوق سمح يف موهفملا دعاوق فينصتب ,Broune) 1968( نورب ماقو اذه .ةفاك

 : يه ةّيساسأ
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 affirmation تابثإلا ةدعاق أ

 ءام ريثم ىلع ةنيعم ةيقالع ةفص قيبطت وأ تابثإ ىلإ ةدعاقلا هذه ريشت

 لكف ءالثم ri وه دوصقملا موهفملا ناك اذإف  موهفملا نع الاثم نوكيل
 وأ تارايس وأ شيبارط تناك ءاوس «موهفملا نع ةلثمأ يه ءارمحلا ءايشألا
 يف لوبقملا» Ob لوقن امدنع ةدعاقلا هذه حضتتو . .خلا .. .ةرودنب وأ ناصمق
 هذه نإ .هرمع نم ةسداسلا غلب لفط لك وه «يئادتبالا لوألا فصلا

 ف نوكي ( Se «ةسداسلا نس لمعلا غولب «تابثإو الإ بلطتت y“ ةدعاقلا

 يئادتبالا لوألا فصلا يف نيلوبقملا» دادع

 Conjunction ةّينمازتلا وأ ةينارتقالا ةدعاقلا د ب
 وحن ىلع lelal بجي CAS وأ نيتيقالع نيتفص ىلإ ةدعاقلا هذه ريشت

 ءارمحللو ةيرئادلا ءايشألا لك لوقت نأك .موهفملا ىلع ةلالدلل ريثملا يف نمازتم
 بلاط لك» ةيلاتلا ةرابعلاب ةدعاقلا هذه حاضيإ نكميو موهفملا نع ةلثمأ -يه
 cdi VA هرمع زواجتي مو قرف اف ۰ يمكارتلا هلدعم غلب يعماج

 ةرابعلا هذه يف موهفملا ةلثمأ ديدحت نإ .«ةيسارد ةحنم نم ديفتسي فوس

 «هرمعو يمكارتلا هلدعم امه « يعماجلا بلاطلا يف las نيتفص رفاوت بلطتت

olyنيديفتسملا» ةئف يق نوكيل بلاطلا لهؤي ال ىرخألا نود امههادحإ رفاوت  

 .«ةيساردلا حنملا نم

 inclusive disjunctive ينارتقااللا نيمضتلا ةدعاق  ح

 colt ىلع ةئرتقم ريغ وأ ةلصفنم ةيقالت تافص قيبطت ىلإ ريشنو

 يه ةعبرملا وأ ءارمحلا ءايشألا لك ناب لوقلاك «موهفلا نع ةلثمأ لكشتل
Badفصلا يف لوبقملا» :ةيلاتلا ةرابعلاب ةدعاقلا هذه حضتتو .موهفملا نع  

 ةيدادعإلا ةداهشلا يف هلدعم غلب بلاط لك وه , يميداكألا يوناثلا لوألا

 يف بلاطلا لوبق نإ .ةنس VE هرمع زواجتي مل بلاط لك وأ .قوف اف ٥
 Laie لك ءهرمع ىلع وأ هلدعم ىلع [Le فقوتي يميداكألا يوناثلا لوألا فصلا
 ضعب نع bee نيتفصلا نيتاه عامتجا Lab عني ال اذهو «هدح ىلع
 . طقف ye] ةدحاو ةفص رفاوت ىلع ففقوتي مهفينصت نأ ريغ بالطلا

ft: 



 Conditional ةيطرشلا ةدعاقلا د

 ترفاوت اذإ «ةنيعم ةيقالع ةفص رفاوت بوجو ىلإ ةدعاقلا هذه ريشت

 أذإ :ةيلاتلا ةغيصلا بسح كلذو «موهفملا لاثم ديدحتل ig ot ةيقالع ةفص

 نكميو .موهفملا ةئف يف جردنيل :رمحأ نوكي نأ بجي نذإ byte ريثلا ناك
 عفدي نأ هيلع ءًانطاوم درفلا ناك اذإ» :ةيلاتلا ةرابعلاب ةدعاقلا هذه حاضيإ

cay allعفد» ةفص دوجو مزلتسي «ةنطاوملا» ةفص رفاوت نأ يأ  hig pall 
 عفدف ءًاحيحص سيل سكعلا نأ ريغ «ةبيرضلا عفدل طرش ةنطاوملا نال
 عفادلا نم لعجي ال «ةبيرضلا عفد نأ يأ ءةنطاوماب اطورشم سيل «ةبيرضلا

bbl,دوصقملا وهو «بئارضلل ًاعفاد نطاوملا نم لعجت «ءةنطاوملا نيح يف  
 . موهفملل ةيطرشلا ةدعاقلاب

 Biconditional جودزملا طرشلا ةدعاق - ه

 اذإ ثيحب «نيتيقالع نيتفص نيب يلدابت طرش ىلإ ةدعاقلا هذه ريشت
 ذخأتو .موهفملا ةلثمأ ديدحتل ee GAM رفاوت بجي che يأ ترفاوت
 نوكت نأ بحب نذإ .ءارمح ءايشألا تناك اذإ :يلاتلا طمنلا ةدعاقلا هذه
 هذه حاضيإ نكميو .ءارمح نوكت نأ بح نذإ «ةعبرم تناك اذإو .ةعبرم

 اذإو «عارتقالا Ge سراي نأ بجي .ًانطاوم درفلا ناك اذإ» :ةرابعلاب ةدعاقلا
 .«ًانطاوم نوكي نأ بجي «عارتقالا قح سرام

 «ةنطاوملا» gee نيب لدابتملا sii طرشلا ىلإ ةرابعلا هذه ريشت

 ْ . حيحص سكعلاو «عارتقالل طرش ةنطاوملاف «عارتقالا»و

 اهعبتي يتلا تايجيتارتسالا فصت ال «دعاوقلا هذه نأ نم مغرلا ىلع

 ةنكمملا تاقالعلا فصت ةيقطنم دعاوق lel الإ .مرهفملا ملعت يف دارفألا

 دح ىلإ قباطتت دق يتلاو ,ةفلتخملا ميهافملل ةيقالعلا تافصلا نيب ةمئاقلا

 سانلا نأ ينعي ال اذهو .موهفملا ملعت يف ةمدختسملا تايجيتارتسالا عم ريبك
 دعاوق مادختسا ىلإ نوأجلي دع لب ءةرورضلاب دعاوقلا هذه Leb نوركفي

 موهفملا ملعت ةسارد لهسي .هّدهك دعاوق عضو نإف كلذ عمو ,ةفلتخ ىرخأ

 . يعوضوم وحن ىلع

٤١ 



 موهفملا ملعت يف ةرثؤملا لماوعلا

 مهأ ةشقانم يلي ايف لوانتنو ,ةماهلا لماوعلا نم ددعب موهفملا ملعت رثأتي
 تافصلاو «ةلثمأللاو ةلثمألا يهو .موهفملا ملعت ماهمب ةقالعلا تاذ لماوعلا

 ةيذغتلاو .يديرجتلا .يداملا هاوتسمو .موهفملا. زيمتو .ةيقالعاللاو ةيقالعلا
 . ةيموهفملا دعاوقلاو «ةعجارلا

 ةلثمأاللاو ةلثمألا

auc te WL(ةلثمألا) ةيباجيإلا دهاوشلا نيب زييمتلا ىلع درفلا ةردق نأ  

 نأ ينعي اذهو .مرهفملا ملعت ىلع ليلد يه «(ةلثمأاللا) ةيبلسلا دهاوشلاو

 يأ نكلو «موهفملا ملعت يف مهاسي ءدهاوشلا نم نيعونلا نيذه نم الك
 نع ةباجإلا ودبت ؟ةيبلسلا مأ wey . موهفملا ملعت يف ةيلعاف رثكأ دهاوشلا

 ملعتلا نأ ىلإ ريشت ةربخلا نأ نم مغرلا ىلعف ءةطيسب تسيل لاؤسلا اذه

 ميهافم ةيمويلا هتايح يف درفلا هجاوي دقف , ةلثمأ اللاب ملعتلا نم لهسأ ةلثمألاب

 ةنامألاو .بذكلا مدعب قدصلا ملعتيف «ةيبلسلا دهاوشلاب اهبستكي «ةديدع

 .خلا . . .ملظلا مدعب لدعلاو ءرشلا مدعب ريخلاو «شغلا مدعب

 وه «ةيباجمإلا دهاوشلاب ملعتلا نأ تاساردلا ضعب ب جئان تدكأ دقو |

 Sk (Freibergs and tulving, 1961)» ةيبلسلا دهاوشلاب ملعتلا نم لهسأ

 ery ,ةيباجيإلا دهاوشلا مادختسا ىلإ دارفألا ةعزن ىلإ كلذ دوعي دقو

 يتلا تامولعملا نالو «يعقاو وحن ىلع BEY دهاوشلا مهتايح يف نوهجاوي
 اهب مهدوزت يتلا تامولعملا نم ةرفو AST يه ءدهاوشلا هذه اهب مهدوزت
 . موهفملا ملعت ماهم يف «يملعتلا عضولا ءانغإ بجي كلذل ءةيبلسلا دهاوشلا
 . ةيلعافو ةلوهس رثكأ ملعتلا ودغي يكل !ale دهاوشب

 ةيقالعاللاو ةيقالعلا تافصلا ۲

 ال تافصو ةّيقالع تافص ىلع .ًاقباس انعم رم اك «موهفملا يوطني
 Oly ءةيقالعلا تافصلا ىلإ ههابتنا هجوي نأ ملعتملا ىلع بجيو .ةّيقالع

 ةيقالعلا تافصلا هثدحت يذلا رثألا ام عكلو . ةيقالعاللا تافصلا لهاجتي
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 جئاتن ريشت ؟ةنيابكمو ةعونتمر ةددعتم تناك اذإ موهفملا ملعت يف ةيقالعاللاو

 ملعت ناك .تنيابتو ةيقالعاللا تافصلا تدادزا املك هنإ ثوحبلا ضعب

 تافصلا فاشتكا لعجت !colina هذه ةرفو OF .ةبوعص AST موهفملا

 ىلإ جئاتنلا هذه تراشأ اك .ملعتملل ةبسنلاب الهس سيل ًأرمأ اهزييمتو ةيقالعلا |

 OY .لهسأو عرسأ موهفملا ملعت ناك «ةيقالعلا تافصلا تدادزا الك هنأ

 يذلا رمألا .موهفملا ىلع ةلادلا نئارقلا دايدزا ينعي «ةّيقالعلا تافصلا دايدزا

 ةلوهسو ةعرس AST وأ lis ةدحاو فاشتكا ىلع ملعتملا ةردق لامتحا ديزي

(Haygood and Devine, 1967)نيملعملا مفدي يذلا ببسلا وه اذه لعلو  

 تابيكرت وأ تاريبعت وأ ظافلأب راكفألا وأ ميهافملا ضعب حرش راركت ىلإ

 نم ةنكمم ةّيمك ربكأ ىلإ فرعتلا نم بالطلا اونكمي يكل «ةعونتمو ةددعتم
 .ملعتلا عوضوم ةركفلا وأ موهفملا ىلع ةلادلا نئارقلا

 ةيديرجتلا  ةيداملا هتعيبطو موهفملا زيسمت - ٣

 موهفملا ملعت ةلوهس يف «ةيقالعلا تافصلا ضعب tI حوضو رثؤي
 «خراصلا نوللاك «ةزّيمتملا تافصلا ملعت ىلإ ًامومع نوعزتني دارفألاف «ًايئزج -

 اى ءًازيمت لقألا تافصلا ملعت نم لهسأ وحن ىلع خلا . .ريبكلا مجحلا وأ
 ةبوعص دوعت دقو .ةدرجملا ميهافملا ملعت نم لهسأ ةيداملا ميهافملا ملعت نأ

 كالتما مدع ىلإ «ةرجش» موهفم عم ةنراقملب ءالثم «ةلادعلا» موهفم ملعت

 وأ تاريثملا يأ ءامولدمو «ةلادعلا» نيب طبري ‹حضاو يروص طيسول ملعتملا

 طيسولا اذه لثم رفاوتي نيح يف .«ةلادعلا» موهفم اهيلع قبطني يتلا ثداوحلا |

 رثكأ موهفملا اذه ملعت لعجي يذلا رمألا .«ةرجش» موهفمل ةبسنلاب يروصلا

 يف ةيقالعلا تافصلا زّيمت رثأف ىدحلا اذه هضقي ال رمألا نأ ريغ .ةلوهس

 «تافصلا هذه نيب هبشلا دادزا US ءاهاشت ةجردب طبترم «موهفملا ملعت

 ةبوعص ريسفت ىلإ رخا ادعب فيضي اذه لعلو .ةبوعص AST موهفملا ملعت ناك
 تافصلا نم ديدعلا ىلع يوطنت ميهافملا هذه لثم OY ةدرجملا ميهافملا ملعت

 ىلإ يلاتلاب.يدؤيو tele ةيناكمإ ديزي يذلا رمألا .ءصوحفلل ةضرعملا

 ,Suchman and trabasso, 1966; Ellis) 1978( اهملعتو اهزييغ ةبوعص ٠
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 ةعجارلا ةيذغتلا - 4

 دعب ملعتملا اهاقلتي يتلا تامولعملا ىلإ ءًامومع ةعجارلا ةيذغتلا ريشت
 دقو «ةّيملعتلا ةمهملل هتباجتسا ةحص ىدم ةفرعم نم هنكمت ىتلاو ءادألا

 موهفملا ملعت ليهست يف تامولعملا هذه رثأ ىلإ ةديدع تاسارد تراشأ

(Bourne et al, 1965)نم نيعم ىوتسم يف «ةعجارلا ةيذغتلا موقت دقف .  

 ملعتملا ةباجتسا نوكت امدنع « يئارجإلا ملعتلا d زيزعتلا ماقم «اهتايوتسم

 ةفيظو نأ ديب «ةباجتسالا هذه لثم ءادأ ىلع هتردق نم ديزت ثيح «ةحيحص
 تامولعملاف he زيزعتلا نم عونلا اذه رثأ ىلع رصتقت الأ ةعجارلا ةيذغتلا

 ماهم يف لئادبلا نم ددع رفاوتل ةجيتن «رارقلا ذاختا ةيلمعب هيبش موهفملا ملعت
 نم ملعتملا ةدافتسا ةصرف ةعجارلا ةيذغتلا حيتت .كلذل .موهفملا ملعت

 نإ .مامتهالا عوضوم ةفلتخملا ريثلا تافصب اهطبرو ءاهرفوت يتلا تامولعملا
 م ام , موهفملا ملعتل يفكت ال les» وأ «حص» ةملكب ملعتملا ديوزت درج

bes 6 aوحن  galeوأ ةلثمألا تافص ىلإو اهاقلتي يتلا تامولعملا ىلإ 6  

 نيب «نراقيو ركذتيو ظحالي of ملعتملا ىلع بجي يأ «همامأ ةلثاملا تاريثملا

 ةرورض ىلإ ريشي أذهو «موهفملا ملعت ةيذغتلا لهست يكل .ىرخأو dye لك

 دعب  موهفملل ةيقالعاللاو ةيقالعلا تافصلاب ةصاخ تامولعمب ملعتملا ديوزت

 lacy» و «حص)» يملكب .ديوزتب ءافتكالا مدعو cle موقي ةباجتسا لك

 .ةلاعف ةعجارلا ةيذغتلا نوكت نأ اندرأ اذإ ءبسحف

 ةيموهفملا دعاوقلا - م

 تاقالعب اهنيب ايف طبارتت نأ نكمي «موهفملل ةّيقالعلا تافصلا نأ انيأر

ileلئالدلا ضعب ىحوتو .ةعونتملا ةّيموهفملا دعاوقلا نم ًاددع لكشتف  
obفالتخاب فلتخي رثألا اذه نأو .ملعت ةلوهس ديدحت يف ًارثأ دعاوقلا هذم  

 نأ نبت دقف ,Baurne)> 1967( هزييمت وأ موهفملا ديدحت يف ةمدختسملا ةدعاقلا

 وه «تاريثلا ضعبل ةّئيعم ةّيقالع ةفص وزع يأ !OY ةدعاقل ًاقفو ملعتلا
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 نع We هرابتعا نكمي ءةفصلا هذه لمحي ريثم لك OY .ملعتلا عاون
Sally nonلكف «سفتتلاب «يحلا نئاكلا» انفرع اذإف .ًاضيأ حيحص  

 ًاقفو ملعتلا ربتعيو . يح ال وه سفن ال نم لکو « يح وه سفنتي نم
 نأ يف ةيقالع ةفص نم رثكأ وزع بلطتي هنأل كلذك ًالهس ةّينارتقالا ةدعاقلل

 يف كامهنالا» ةفص وزع بلطتي «يعماج بلاط» موهفمف «نيعم pil أعم

 the ةعماج n$ و «ةساردلا

Ufوهف «ةيطرشلا دعاوقلل ًاقفو ملعتلا  ASTًاقفو ملعتلا نم ةبوعص  
 ىلع رصتقت ال «ةيطرشلا دعاوقلا ءوض يف ملعتملا ةمهم نأل ,ىرخألا دعاوقلل
 ةيطرشلا تاقالعلا زّيمي نأ هيلع بجي لب .ىطقف oe تانصلا زيي

 (ةنونيك» ىلع بترتي ام كردي نأ ملعتملا ىلع بجي يأ .ًاضيأ اهنيب ةلدابتمل
 ترفاوت اذإ ءلثم ءاسايغ وأ ةّيقالعلا تافصلا ىدحإ رفاوت ىدل موهفملا

 ay رفاوت OB «ب» ةفصلا ترفاوت اذإ امأ .«ب» ةفصلا رفاوتتسف aly ةفصلا

 «ب» ترفاوت اذإو «ب» رفاوتتسف dh ترفاوت اذإ of .ًايرورض سيل

 نايبت لالخ نم .دعاوقلا هذه لثم حاضيإ نإ .ةرورضلاب «أ» رفاوتتسف

 ملعت بالطلا ىلع لهسي «ةّيقالعلا تافصلا نيب طبرت يتلا ةعونتملا تاقالعلا
 مدع وأ ضومغلا ىلإ عرنت يلا ميهافملا كلت د ةصاخبو nS» دح ىلإ ميهافملا

 .ديدحتلا

 موهفللا ملعت تايرظن

 كلذو pagal» ملعت ريسفت يف ةفلتخم تاهاجنا ءالعلاو نوثحابلا ذختا

tabنويطابترالا) نويكولسلاف ءاهيلإ نوعزني يتلا ملعتلا جذامغ وأ تايرظنل  

 ءىدابه ءوض يف يموهفملا a نورسفي (ةباجتسالا ريثملا جذامت باحصأو

 ةلاح الإ سيل ؛ موهفملا ملعت نأ نأ نوريو « يئارجإلاو يكيسالكلا طارشإلا

 رود ىلع نويفرعملا دكؤيو . ميمعتلاو زييمتلا ملعت تالاح نم ةصاخ

 تايضرفلا ليكشتك «موهفملا ملعت ءانثأ ملعتملا اهب موقي يتلا ةّيلقعلا تايلمعلا

 «تامولعملا ةحلاعم جذامن باحصأ LE .بسانملا لحلا ىلإ لوصولل اهرابتخاو

 ثيح نم «ينورتكلإلا بساحلا لمع ةيلآو ملعتملا نيب هباشتلا ىلع نودكؤيف
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“te 
 لحلاب جورخلل ,ةليعم تايجيتارتسال ,bs اهتحلاعمو تامولعملا ىقلت

 wees ىلع هاجتالا هذه نم ds لي led لوانتنو اذه . بولطملا

 يكولسلا هاجنالا . 1

 oF «زييمتلا ملعتب ةيبشن موهفملا ملعت ن (rs أ هاجتالا اذه باحصأ ى

 :دهاوشلا نم ةلسلس ةلسلس colt YI اذه lab ‹ نمضتت يموهفملا a ماهم

 نأ ملعتملا ىلع بجيو «ةيقالع ال ىرخأو ةّيقالع تافص ىلع اهنم لك يوطني
 قلتي مث «ةحيحص ةقيرطب موهفملا فنص يف ةّيباجيإلا دهاوشلا فنصي
 ,يموهفملا عضولا يف ملعتملا نأ هاجتالا اذه وديؤم دقتعيو .بسانملا زيزعتلا

 اذه نأو .ءةحيحصلا ةباجتسالاو ةيقالعلا ةفصلا نيب طابترا ليكشتب موقي

 ملعت هنأب ءاهعم لوقلا نكي ,ةنّيعم ةلحرم ىلإ هتوق يف لصي طابترالا

py gillةيقالعلا ريغ تافصلل ةباجتسالا ةوق فنصت «لباقم وحن ىلعو .  “ 

 نئارقلا نيب زييمتلا ملعت نع مرهف ملعت فلتخي ال اذه ءاهزيزعت
 differential يزيامتلا زيزعتلا ةيلمع لالخ نم ءةيقالعاللاو ةيفالعلا تافصلا

«reinforcement1 رخآ نود ةنيعم تاباجتسا زيزعت يأ S | 

 نم فنص نيب ملعتم طابترا وه «هاجتالا اذه بسح « موهفملا ملعت نإ

 اذإف «ةددحم ةيرهاظ ةباجتساو «ةنّيعم رصانع وأ cle يف كرتشت تاريثملا

 ةفص نيب وه طابترالا نإف ءًايرثاد نكيلو ءالثم اهلكش يف تاريثلا تكرتشا
 ةباجتسالا هذهم ملعتملا بيجتسي امدنعو «ريدتسم» ةباجتسالاو «ةرادتسالا»

 ةيلمع ددص يف نوكي ««ةرادتسالا» ةفص لمحت ةديدج a اهتاذ

 ىلع هميمعت وأ هقيبطت ىلع ةردقلا نم نكمي موهفملا باستكا نأ يأ «ميمعتلا
 عوضوم فنصلا يف نمضتلل اهلهؤت ةيقالع تافص نمضتت ةديدج عاضوأ

 فانصأ نيب هزييمت» ةيلمع وع موهفملا ملعت نأ حضتي اذهيو .مامتهالا

 .دحاولا فنصلا لخاد «ميمعت» ةّيلمعو col pills ثداوحلا

 يفرعملا هاجتالا ب ؟
 طاشنلا ىلع «يموهفملا كولسلا ريسفت ىدل .هاجتالا اذه باحصأ دكؤي

 هذه نأل .موهفملا ملعت ةمهم ءازإ نوكي امدنع ملعتملا هب موقي يذلا يفرعملا
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 نّمضتت يأ ءرارقلا ذاختا ةيلمع صئاصخب .ءالؤه ىري اك «مستت ةمهملا

 «تايضرفلا ىدحإ ءاقتناو ةليدبلا لولحلا وأ تاّيضرفلا نم ددع عضو '
 هذه رركتتو ءاهيف بوغرملا ةباجتسالا عم اهقافتا ىدم ةفرعمل اهرابتخاو

 نم اهجاتنتسا نكمي ةّيلخاد تايلمع يهو dle لك يف تايلمعلا

 . ةّيموهفملا ةمهملا ءادأ يف ملعتملا اهمدختسي يتلا تايجيتارتسالا

 ةموكحب تسيل .موهفملا ملعت ةمهم نأ Gall هاجتالا باحصأ ىري
 دب ال لب «نويطايترالا وأ نويكولسلا يعدي اك daa» ةيريثملا ةئيبلا صئاصخب

 ضورفلا عضوك «موهفملا ملعت ماهم زاجنإل ةيفاضإ ىرخأ تايلمع رفاوت نم

 .اهقدص نم ققحتلاو «ةليدبلا ةّيضرفلا رايتخاو ءلئادبلا وأ

 ريشت lel ريغ .موهفملا ملعت ماهل نويفرعملا اهعضو يتلا جذامنلا ددعتت

 :ةيلاتلا تايلمعلا ىلإ ماع لكشب

 ةيفالعاللاو ةيقالعلا تايضرفلا نم ةعومجم نيوكت ١

 . تاي ةرفلا هذه نم ةيئاوشع lhe رايتخا ---,؟

 .رايتخالا اهيلع عقو يتلا ةيضرفلا Gre نم ققحتلا ۳

 ةّيضرفلا نإ «ةعجارلا ةيذغتلا اهرفوت ىتلا تامولعملا ةجيتن ءنيبت اذإ
 ةديدج ةّيضرف نييغتب ملعتملا موقي ءةحيحص ريغ وأ ةيفالع ريغ ةراتخملا

 رمتستو .حيحصلا لحلا نم هنكمت ال ale لك دعب ءاهقدص نم ققحتلاو

 . لحلا اذه لثم ىلإ لوصولا ىتح ةّيلمعلا هذه

 تامولعملا ةحلاعم هاجتإ # 
on نيب هباشت دوجو ضارتفا ىلع هاجتالا اذهل ةّيساسألا ةركفلا موقت 

 موقي يتلا تايلمعلاو .موهفملا ملعت يف ناسنإلا اهسرامي يتلا ةيفرعملا تايلمعلا

 بساحلاو ناسنإلا  امهالكف «تامولعملا ةجلاعم يف ينورتكلإلا بساحلا اهب
 تايجيتارتساب اهجلاعيو «ةيجراخلا تاريثملا وأ تامولعملا لبقتسي  ينورتكلإلا
 ithe Cee تاباجتسا وأ ًاكولس جتنيو «ةنّيعم
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 ةلسلسب هيبش موهفملا ملعت نإ .تامولعملا ةجلاعم جذامن باحصأ ىريو
 ءاهرابتخاو تايضرفلا ديلوت ىلع موقت .تارارقلا HEL نم ةعيرسو ةبقاعتم
 قدص نم ءالؤه ققحتيو .موهفملا ملعت ماهم ةهجاوم ىدل ملعتملا اهسراميو
 فصوب دّوزم «ينورتكلإلا بساحلل يليثمت جذومن مادختساب مهضارتفا
 اذه موقي مث .ناسنإلا دنع يموهفملا كولسلا نطبت يتلا ةغونتملا تارارقلل
 ملعت عاضوأ يف درفلا اههجاوي يتلا تالكشم اب ةهيبش تالكشم لحب بساحلا
 جاتنتسالا نكي «ملعتملا ءادأب ًاهيبش يليثمتلا بساحلا ءادا ناك اذإف .موهفملا
 ناسنإلا اهذختي يتلا تارارقلاب ةهيبش «جمانربلا اهتمضتي يتلا تارارقلا نأب
 „ ,Hunt) 1962( موهفملا ملعت ىدل

“” e a f% ” 

 . ةيوبرت تاقيبطت

 لماوعلاو .موهفملا ملعت تايجيتارتسا لوح ةرفاوتملا فراعملا ءوض 3
 ملعت لعجت دق يتلا تاهجوملا وأ ءىدابملا ضعب جاتنتسا نکی .هيف ةرثؤملا
 ,ءىدابملا هذهب ذخألا لواح نإ Le ملعملا لعفيو .ةيلاعف AST موهفملا
 [يف لوانتنو اذه carte ملعت نيسحت يف اهتيلاعف وأ اهقدص ىدم ىلإ فرعتو
 . صاخ لكشب يسردملا ملعتلاب ةقالعلا تاذ ءىدايملا مهأ ضعب يلي

 موهفملا نع ةددعتم ةلثمأ مادختسا - ١

 لاثم داريإب ميهافملا ضعب فيرعت وأ حرش ىلإ نيملعملا ضعب أجلي دق
 زييمتل بالطلا مامأ ةيفاك ةصرف حيتي ال يذلا رمألا ءطقف Lye نيلاثم وأ
 . ةيقالعلا ريغ وأ ةيوناثلا رهاظملا ىلإ مههابتنا هجتيف «ةيساسألا موهفملا تافص
 اهيف نيابتت HLA نم عونتم ددعب هبالط دوزي نأ ملعملا ىلع بجي .كلذل
 , ةيقالعاللا وأ ةيقالعلا تافصلا وأ رهاظملا ميق

 اهوادت بجي يتلا ةلثمألا ددع ام :يلاتلا لاؤسلا ملعملا نهذل ردابتي دقو
 ددع نأل ءةلهس تسيل لاؤسلا اذه نع ةباجإلا نإ ؟موهقملا ميلعت دنع
 نيتاه تاريغتم لعافتو «ملعتلا ةعيبطو موهفملا ةعيبطب طبترم ةلثمألا
 ةجاحب ناك «ةبوعص موهفملا دادزا US هنأ ءامومع نيبت هنأ ريغ .نيتعيبطلا
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 ناك ast ملعتملل ينرعملا ومنلا ىوتسم ناك املكو ءةلثمألا نم ربكأ ددع ىلإ
 ةلثمألا ددع ديدحت .متهملا ملعملا عيطتسيو .ةلثمألا نم ديزم ىلإ ةجاحب
 .ملعتملا تاريغتمو موهفملا تاريغتم هرابتعا يف عضو اذإ ءاهرفاوت بجاولا
 . ميلعتلا ءانثأ ميوقتلاو ةعجارلا ةيذغتلا تايلمعب ماقو

 ةّيقالعلا موهفملا تافص حيضوت - ؟
 ةّيتالعلا تافصلا ىلإ فرعتلا ءانعم رم اك «موهفملا ملعت بلطتي

 نأ بجي .بالطلا ىلع ةمهملا هذه ليهستلو ةيقالعاللا تافصلا لامهإو
 ءاهنم ةبعصلا ةصاخبو «ميهافملا ميلعت ءانثأ .ةيساسألا ملعملا ةمهم روحمتت

 نع ةزّيمتم ودغت ثيحب «موهفملل ةيقالعلا رهاظملا زاربإ وأ حاضيإ لوح
 نكميو .اهيلإ فرعتلاو اهزييمت رمأ بلاطلا ىلع لّهسي امن « ةيقالعاللا هرهاظم
 we تافصلا ىلإ بالطلا هابتنا هيجوتك «ةديدع لئاسوب ةمهملا هذه قيقحت
 وأ اهحرش وأ تافصلا هذه ديدجت ملعتلا فيلكتب كلذو «يظفللا كولسلاب
 مادختساب ةيقالعلا تافصلا حيضوت نكمي S nn| هتغلب اهفيرعت

 ميق تيبثتو ةلثمأاللا ميق رييغت لالخ نم وأ «نيولتلا وأ مسرلاو طيطختلا
 هذه لهست .خلا ...هيف موهفملا دري يذلا قابسلا رييغتب وأ «ةلثمألا
 ةّيقالعلا تافصلا زييمت نم هنكمتو .ةبسانملا تانراقملاب بلاطلا مايق تاءارجإلا

 .ايلآ سيلو ىنعم اذ ملعتلا ودغي ثيحب ءاهمهفو

 ةيبلسلاو ةيباجيإلا دهاوشلا مادختسا ىلع بالطلا بيردت - ۳
 دهاوشلا ةجلاعم ىلع راصتقالاب موهفملا ميلعت ن أ ىلإ لئالدلا ضعب ريشي
GLYملعتلا_نم ةيلاعف لقأ ءاهدحو  deleةّيبلسلاو ةيباجيإلا هدهاوشلا  

 نيب زييمتلا ىلع ةردقلا اساسا بلطتت بلطتت «موهفملا ملعت ةمهم نأ Ub اعم
 ELE) Gar دهاوشلا تناك اذإف .ةّيبلسلا دهاوشلاو ةّيباجيإلا دهاوشلا
 ةردقلا يلاتلاب فعضتو را تاريثملا نيب تانراقملا ءارجإ ةصرف فعضتسف

 ELI دهاوشلا le نأ امك .موهفملا ضومغ ىلإ يدؤي ام .ملعتلا ىلع
 الإ ىري ال يذلا لفطلاف .حيحصلا ميمعتلا ىلع ملعتملا ةردق نم فعضي
 تاجاردلا ىلع مرهفملا اذه ممعي دق ««ةرايس» موهفم ملعت دنع تارايسلا
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 43 Ab ديوزت ملعملا ىلع بجي كلذل .تاراطقلا وأ تارارحلا وأ ةيئاوهلا

 . احجات ًايموهفم bs] نمضيل ةيبلسلاو ةيباجيإلا دهاوشلاب

 موهفملل ةديدج دهاوش يف ريكفتلا ىلع بالطلا عيجشت - ؛

 وأ ةلثمألا ىلإ ميهافملا نم لاقتنالا ىلع ةداع يفصلا ملعتلا يوطني

 ةلثمألا ضعبب هفرعي مث .موهفملا حرطب ملعملا موقي ثيح «سكعلابو دهاوشلا
 .هبيذهتو هريوطت ضرغب ةيناث موهفملا ىلإ دوعي مث نمو «ةطيسبلا ةيحيضوتلا
 ,اهبيذبتو هبالط دنع ميهافملا ريوطتل GIS تقولا ملعملل ىنستي ال دقو
 ةلثمألا قاطن جراخ عقت «ةديدج ةلثمأ يف ريكفتلا ىلع مهثح هيلع بجي كلذل
 هجيد هعم نكي وحن ىلع موهفملا روطتي يكل «سيردتلا ءانثأ اه اوضرعت يتلا
 .ملعتملل Gall ةينبلا يف

 ءةديدع رداصم نم موهفملا نع ةديدج ةلثمأ ىلع لوصحلا نكميو

 ميج يفو «ةيسردملا ريغو ةيسردملا بتكلا وأ ءءالمزلا وأ ءهسفن ملعملاك
 بستكي ال يكل «ةبسانملا ةعجارلا ةيذغتلاب بلاطلا ديوزت بجي «لاوحألا
 لثمت نم ملعتملا نكمت موهفملا نع ةديدج ةلثمأ ديلوت نإ .ةضماغ ميهافم

 يهو ءاهعيمستو تامولعملا زيمرت ةصرفب هدوزت امك ءلضفأ وحن ىلع ميهافملا
 .عاجرتسالاو ركذتلل ةيرورض رومأ

 ةلكشملا لحو ىفتلا

 ريكفتلا oY .قيثو وحن ىلع موهفملا ملعتب ةلكشملا لحو ريكفتلا طبتري

 تناك ايرو ءةفلتخملا اهعاونأب زومرلا ةحلاعم لوانتي يفرعم طاشن «هرهوج يف
 يف ريكفتلا مدختسي ام ًابلاغو ءطاشنلا اذه يف ةيمهأ زومرلا رثكأ sof ميهافملا
 اذه ةيقب يف لوانتنسو .ةبسانم لولح بلطتت تالكشم ء- يوطنت عاضوأ

 لحو ريكفتلاب ةقالعلا يذ Gall طاشنلل ةفل | بنار ةشقانم .لصفلا
 . ةلكشملا

 ةلكشملا لحو ربكفتلا ةعيبط
 ةردق نع مجنيو «ًامدقت وأ ًاديقعت Dall تاطاشنلا رثكأ ريكفتلا لثمي
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 . ةفلتخملا ةيتايحلاو ةيملعتلا عاضوألا يف اههجاوي يتلا تالكشملا لح نم

 ‹ حوضوب ةيريكفتلا تايلمعلا ale ىلع مہالط نوملعملا ثحي دف

 نم شكلا طخ د نيح يفف ‹ يريكفتلا كولسلا (dada ہہ لماک مهف نود

 لكشب يظفللاو يكرحلا كولسلا طامتأ ءادأ ىلع مهبالط ةدناسم نيملعملا

 J «كلذ دوعي دقو ‹ حوضوب ريكفتلا ىلع مهتدناسم ف نولشفي مهنإف ‹ حضاو

 ال يلخاد bus وأ كولس هنأل «هتاذ ريكفتلا ةعيبط ىلإ «لقألا ىلع هنم ءزج

 . يظفللا وأ

 ةيمهأ تاذ تالكشمل لولح داجيإ وحن ءةداع درفلا ريكفت مظعم هجتي

 تاداع لشفت امدنع يريكفتلا طاشنلا ثودح لامتحا دادزيو ءةيلمعو ةيويح

 هذهل ةبسانم لولح داجيإ يف قباسلا هملعت وأ ءةقباسلا هتاراهم وأ درفلا

 نم HSE «ةديدج ريكفت قرط نع ثحبلا ىلع همغري يذلا رمألا .تالكشملا

 تايوتسم نيب ةداع يريكفتلا طاشنلا حوارتيو .اههجاوي يتلا تابوعصلا زواجت

 ءًأادج ةدقعم تايوتسمو .ءايشألا ضعب ءاسأ ىلع ةلالدلاك ءًادج ةطيسب

 ديرجتلا نم عفترم ىوتسم تاذ ةيضاير لئاسم لحم مزاللا Gall طاشنلاك

 . ديقعتلاو

 ةحجلاعم تايلمعك «ةيلحاد تايلمع ىلإ ريشي يفرعم طاشن ريكفتلا نإ

 هنأ ريغ .رشابم وحن ىلع اهسايقو اهتظحالم نكي ال ءاهزيمرتو تامولعملا
 مهكامبنتا یدل دارفألا نع ردصي يذلا يرهاظلا كولسلا نم اهجاتنتسا نكمي

 خوك ءانب لواحي يذلا لفطلل يرهاظلا كولسلاف .ةنيعم ةلكشم لح يف
 جاتنتسا نم اننكمي ءاهضعب عم ةيبشخلا philly تابعكملا نم ةعومجم بيكرتب
 ةلحرم لك زاجنإ دعب « ءادألا نع هفقوت لالخ نم كلذو «يريكفتلا هطاشن
 ءةيلاتلا ةلحرملل ةمزاللا تارارقلا ذختي هنأكو ودبي Cee ءءانبلا لحارم نم

 تناك ولو ىتح «ىرخأو ةلحرم نيب فقوتلا نإ .اهترشابم يف عافدنالا لبق
 OY ءنيعم يريكفت طاشن ثودح ضارتفاب حمست .ًادج ةريصق فقوتلا ةرتف
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 ىلإ Gage يتلاو «ةرهاظلا ةيكولسلا تاءادألا نم ةلسلسب ًائاد عوبتم فقوتلا
 ,ريكفتلا ثودح ىلع لالدتسالا نكي .قايسلا اذه ينو .خوكلا ءانب مات

 OY ءةرمثم ريغ مأ ةرمثم تناك ءاوس care ةبترتملا ةيكولسلا جئاتنلا ةظحالمب

 .اهتاذ لالدتسالا ةيلمع يف رثؤي ال ءاهلشف وأ جئاتنلا حاجن

 لحو ريكفتلا نيب ةداح deb ًادودح ةداع سفنلا ءالع عضي ال

 ريكفتلا تايلمع لثمت USA لح تاطاشن نأ نوضرتفي مهنأل «ةلكشملا

 لع لالدتسالا نم مهنكمي يذلا وه «تاطاشنلا نم عونلا اذه نأو «هتاذ

 «ةلكشملا لح»و «ريكفتلا» يحلطصم مادختسا ىلإ نوعزني كلذل ءريكفتلا

 امدنعو ,Ellis) 1978) امهم ةقلعتملا ةيفرعملا تاطاشنلا لخادتل «يفدارت وحن ىلع

 .ًانمض «ريكفتلا» لوانتن اننإف ءةيلاتلا انتاشقانم يف «ةلكشملا لح» نع ثدحتن

 ةلكشملا لح ملعت ماهم رهاظم

 هيف موقي «يملعت عضو ىلع «ًامومع ةلكشملا لح ملعت ماهم يوطنت
 رفاوتب ةداع عضولا اذه حمسيو .ههجاوت ةنيعم ةلكشمل لح فاشتكاب ملعتملا

 نم ةدحاو يدؤت دقو cle مايقلا نكمي ate Thy لولح وأ تاباجتسا
 لح تاطاشن ودبت «ببسلا اذهو :لوبقملا لحلا ىلإ رثكأ وأ تاباجتسالا هذه

 جاوزألا ملعتك sel ةّيملعتلا تاطاشنلا نم ًاديقعت Ast ءةلكشملا

 تاطاشنلا هذه يف ةّيليدبلا تاباجتسالا OF ًارظن «موهفملا ملعت وأ ةطبارتلا
 . ةلكشملا لح لئادبب اهتنراقم ىدل ءايبسن ةدودحم

 طاشنلا تلوانت يتلا ةديدعلا ةّيبيرجتلا تاساردلا نم مغرلا ىلعو
 نمضتي «يجذومت يملعت عضو رفاوتي ال هنأ الإ .ةلكشملا لحل يريكفتلا

 نم عون ىلإ ءًامومع تاساردلا ريشت كلذ عمو «ةلكشملا لحل ةّيجذومن ةمهم

 ىدل ملعتملا اهعبتي ءةبقاعتلا لحارملا نم ةعومجم نمضتي «يمرهلا ريكفتلا

 | .اهلحب همايق ءانثأ يفرعملا هطاشن مسقو «ةلكشملا ةهجاوم

 ةلكشملا لج لحارم

 تناك اذإ ةصاخبو «ةلكشملا لحل ةّيجذومنلا عاضوألا ليلحت جئاتن ريشت
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 بجي لحارملا نم ددع ىلإ ,مولعلا لاجم يف عقت مامتهالا عوضوم ةلكشملا
 دل ديدن d سفنلا ءالع فلتخا دقو . دوشنملا لحلا ماهم ءادأ دنع اهعابتا

 : يه ةّيسيئر لحارم عبرأ ىلإ اهعاجرإ نكمي هنأ الإ ءاهتايمستو لحارملا

 اهمهفو ةلكشملاب فارتعالاةلحرف - ١
 اذه ءادألو Se بلطتت ةمهم ةلكشملا لح عضو يف ملعتملا هجاوي

 روعش لالخ نم فارتعالا اذه ىدبتيو ءاهدوجوب فارتعالا هيلع بجي .لحلا

 عونب رعشي دق اک .لكشملا عضولا ةهجاوم ىدل .يدحتلا نم عونب ملعتملا

 يذلا رمألا ءةقباسلا هفراعم وأ هتاراهم وأ هتاردق زواجتت دق يتلا ةبوعصلا
 فارتعالاو ةلكشملاب روعشلا نكل . لح لا نع ثحبلا ىلإ عوزنلا هيدل دلوي
 ئستيل الماك أهف اهمهف نم دب ال لب ءةلحرملا هذه يف نييفاك اسيل اهدوجوب
 اهداعبأ ىلإ فرعتلا لالخ نم مهفلا اذه رفاوتيو .اط لح نع ثحبلا
 تاذ ةيرورضلا تامولعملا ت بلطتي اذهو «ةيقالعلا ريغو ةّيقالعلا ةفلتخملا
 نم .يفصلا ملعتلا عاضوأ يف .تامولعملا هذه لثم ريفوت نكميو .اهب ةلصلا
 لئاسوو ةيسردملا ريغو ةيسردملا بتكلاو بالطلاو نيملعلاك cette رداصم

 .خلا . . .مالعإلا

 . تايضرفلا نيوكتو راكفألا ديلوت ةلحرم - ۲

 ًاثحب RIMS ريغو ةّيقالعلا راكفألا ديلوتب ةلحرملا هذه يف ملعتملا موقي
 نم Leg ةلحرملا هذه بلطتتو .ةليدبلا لولحلا نم ةنكمم LS ربكأ نع
 ملعتملا ريكفت نوكي ثيحب «يراكتبالا وأ Divergent thinking قلطنملا ريكفتلا

 ودبت وأ .ضومغلا ضعب اهفنتكي ناك ولو راكفألا نم ديدعلا ىلع ًاحتفنم
 يف ملعملل نكميو .لحلا عوضوم ةلكشملاب امل ةقالع ا ,YS ىلوألا ةلهولل

 4b دنع راكفألا نم ريثكلا ةراثتسا d ًايسيئر ًارود بعلي نأ ةلحرملا هذه

 نم رثكأ لمتحت يتلا ةحوتفملا ةلئسألا حرطك «ةفلتخ تایجیتارتسا مادختساب
 ءاهتيمهأ وأ اهتيحالص نع رظنلا ضغب بالطلا راكفأ لبقتو «ةلوبقم ةباجإ
 وأ نئارقلاب مهديوزتو «ةلكشملل ةيقالعلا لماوعلا ىلإ بالطلا هابتنا هيجوتو
 .خلا . . .راكفألا ديلوت ىلع مهدناست يتلا ةلثمألا
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 اهليخنتو راكفألا هذه ريوطتب .ةنكمملا راكفألا ديلوت دعب ملعتملا موقي
 Spe .لقألا ىلع ًايرهاظ ودبت يتلا لئادبلا وأ تايضرفلا نم ددع ةغايصل

UKEملعتلا عوضوم ةلكشملل  . 

 ةيسانملا ةيضرفلاب رارقلا ذاختا ةلحرم - ۳
 ةحجلاعم يف تايجيتارتسالا نم ًاددع ةلحرملا هذه يف ملعتملا مدختسي

 ةّيضرفلاب رارقلا ذاختال tal ةلحرملا يف هيدل تارفاوت يتلا تايضرفلا
 لك ةقالع لوانتت «تايضرفلا نيب ةنراقم تايلمعب موقي وهف . لحلل ةبسانملا
 ذاختا ةّيلمع ليهستل ةعونتملا تاطحملا دعب مدختسي دقو ءدوشنملا JEL اهنم
 .بسانملا ليدبلاب رارقلا

 اهميوقتو ةيضرفلا رابتخا ةلحرم - <
 كلذو ءةاقتنملا ةّيضرفلا ةحص رابتخاب .ةلحرملا هذه يف ملعتملا موقي

 وأ قيقحت ىلع اهتردق ىدم ىلع فوقولل «لكشملا يملعتلا عضولا ىلع اهقيبطتب
 سراي «قيبطتلا ةيلمع نع جتني ام ءوض يفو .هيف بوغرملا لحلا زاجنإ
 ةّيضرفلا ريوطت وأ ليدعت وأ رييغت نم هنكمت dake ةّييوقت تايلمع ملعتملا
 لالخ نم كلذو «يلج وحن ىلع انه ملعملا رود زربيو .بيرجتلا عوضوم `

 يف ًامدق يضملا ىلع عيجشتلاك «ةبسانملا ةعجارلا ةيذغتلاب ملعتملا ديوزت
 نايب وأ .ىرخأ نود بناوجلا ضعب ىلإ هابتنالا هيجوت وأ «لحلا تاءارجإ
 بوغرملا لحلا نع ةلحرملا هذه جئاتن رفست مل اذإ .خلا . . .ةبكترملا ءاطخألا
 لشفلا دوعي دقف ءاهعيج يف وأ لحارملا هذه ضعب يف رظنلا ةداعإ بجي «هيف
 ءاقتنا ىلإ وأ .قيبطتلل ةلباق ريغ تايضرف ىلإ وأ .تامولعملا يف صقن ىلإ
 .خلا . . .ًايلك eb) ةلكشملا مهف مدع ىلإ وأ ءبسانملا ريغ ليدبلا

 دق ىتلا تايلمعلا يف يقطنملا ريكفتلا نم ًاعون لحارملا هذه لكشت
leنم ديزم ءاقلإب اهنم ةدافتسالا نكميو ءةنيعم ةلكشم ةجلاعم ىدل درفلا  

 .مهفلاو ةساردلل برقأ ودغت ثيحب .ةلكشملا لح تايجيتارتسا ىلع ءوضلا
 «لكشم عضو ةهجاوم دنع «ةرورضلاب لسلستلا اذه عبتي ال ملعتملا نأ ريغ
 ةلكشملا لح نإ .ضعبلا اهضعبب رثأتتو clin led لحارملا هذه لحادتت دقف
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 LA «نييساسأ نيطرش رفاوت ىلع .لاوحألا عيمج يف فقوتي «حجانلا
 نم وأ «بعصألا تالكشملا ىلإ ةلهسلا تالكشملا نم لاقتنالا يأ «ةيمرهلا

 ملعتملا ةلواحم يأ «فاشتكالا ءىدابمو ءةبكرملا لولحلا ىلإ ةطيسبلا لولحلا
 لحلا hs يتلا نيناوقلاو دعاوقلاو ءىدابملاو تاقالعلا نع ثحبلا يف ةداجلا

 .هيلإ لوصولا نم نكمتو «هيف بوغرملا

 نم ددعب «ميهافملا ملعتل ةبسنلاب لاحلا وه اك «ةلكشملا لح ملعت رثأتي
 اهتيوعص وأ اهتلوهسك ءاهتاذ ةلكشملا ةعيبطب قلعتي اهضعب a لماوعلا
 «هتاذ ملعتملاب قلعتي اهضعبو ءاطوح تامولعملا رفاوت ىدم وأ اهحوضو وأ
 ةعيبطب هتفلأ ىدم SI هتيعفاد وأ هريكفت بيلاسأ وأ هتاردق وأ ةقباسلا هتاربخك
 لعافت نإ .خلا ...صضومغلا لمحتو ةرباثلا ىلع هتردق ىدم وأ ةلكشملا

 لح يف ملعتملا اهسرامي يتلا تايجيتارتسالا يف رثؤي لماوعلا نم نيعونلا نيذه
 لح ىلع بيردتلا دنع رابتعالا-يف اهذخأ بجي اذل .ههجاوت يتلا ةلكشملا
 . ةيداعلا ةيسردملا عاضوألا يف ةلكشملا

 ASN لح تايرظن

 ريسفتل ةيرظن تاهاجتإ ةثالث سفنلا م ةيبرتلا يف نوثحابلا روط
 : و .ةلكشملا لحو ريكفتلا ثداوح

 الإ اسيل ؛ةلكشملا لحو ,ىفتلا ملعت ن ن أ هباحصأ ىريو « يطابترالا هاجنالا ١

 نونبتيو .تاباجتسالاو تاريثملا نيب تاطابترالا ملعتل ًادادتما
 . موهفملا ملعتل ةيساسألا تاضارتفالا

 ريكفتلا يف insight راصبتسالا موهفم ىلع نودكؤيو «يتلاتشجلا هاجتالا - ؟
 .درفلل يكاردإلا لاجملا ميظنت ة ةداعإ ةيلمعب lee phy Ad لحو

 تايلمع نيب هباشتلا نم هياحصأ قلطنيو «تامولعملا re Sey هاجتاو و

 ةجلاعم يف ةينورتكلإلا تابساحلا لمع ةيلآو co ينرعملا طاشنلا
 .ةدح ىلع تاهاجتالا هذه نم الك يلي ميف لوانتنو اذه .تالخدملا
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 1 يطابترالا هاجتالا - \

 ءهساسأ يف طابترالا ىلع موقي Sell of هاجتالا اذه باحصأ ىري

 ثيح نم فلتخي الو ءاطخلاو ةلواحملا تايلمعل ًارمضم ًاكولس ربتعي ثيح

 . تاباجتسالاو تاريثملا نيب ةطيسبلا تاطابترالا ملعت نع «لكألا ىلع عونلا

 وأ تاباجتسالاب هلح لواحي WS Labs ًاعضو ملعتملا هجاوي امدنعف

 ةّيملعت عاضوأب bis يتلاو  ًاقباس Gals يتلا يأ هيدل ةرفاوتملا تاداعلا

tinsاهعقوم ينو «عاضوألا هذهب اهطابترا ةوق ةجرد يف تاداعلا هذه نيابتتو  
 نأ ينعي اذهو ,Hull)> 1943, 1952( ةمّلعتملا تاداعلل يمرهلا ميظنتلا نم
 ةوقلا ثيح نم ةفلتخملا تاداعلا نم ةعومجمب لكشملا عضولا هجاوي ملعتملا

 تاداعلا هذه مادختساب لحلا ىلإ لوصولا لواحي كلذل tel‘ بيترتلاو

 تاداعلا .مادختساب لحلا نع ثحبلا يف أدبي يأ اهبيترتو اهتوق ًايعارم
 .ًاديقعتو ةوق رثكألا تاداعلا مادختسا ىلإ ًايجيردت لقتنيو cw Vly فعضألا

 . بسانملا لحلل لوصولا ىتح

 أطخلاو ةلواحملا تايلمع نع فلتخي ال .ةلكشملا لحل ريسفتلا اذه نإ

 لوصحلل رنكس نارئف وأ «صفقلا نم جورخلل كيادنروث ططق اهب موقت يتلا

 تايلمع ob ضارتفالا وه «ريسفتلا اذه يف ديدجلا نأ ديب coli pall ىلع
 ربع وأ رمضم وحن ىلع متت (ةرفاوتملا تاداعلا بيرجت» وأ ءاطخلاو ةلواحملا

 .ةملعتملا تاطابترالا وأ تاداعلاب ةلكشملا لح ريسفت نإ .ةّيلخاد تاطاشن

 «ديدج» لح «فاشتكا» وهو «ةلكشملا لح ملعت هيلع موقي ًايساسأ أدبم يفني

 ريسفتلا اذه قبطني ال دق كلذل .ملعتملل ةّيكولسلا ةليصحلا يف رفاوتي ال

 ديرجتلا نم ةيلاع ةجرد ob تالكشم نمضتت يتلا ةّيملعتلا عاضوألا ىلع

 فاشتكا ملعتملا نم بلطتت تاءادأ ريسفتل ًاساسأ مدختسا امنإو .ديقعتلاو
 ةرفاوتم ةديدع لئادب نيب نم لضفألا ةباجتسالا وأ ةحيحصلا ةباجتسالا

(Ellis, 1978) 

 ىلاتشحلا هاجتالا ۲

 JU يكرادإلا ميظنتلا نم عون ريكفتلا نأ تلاتشحلا سفن ele ىري
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 يف ملعتملا هعبتي يذلا بولسألا ةفرعم لالخ نم همهف نكميو ءدرفلاب طيحملا

 ءةلكشملا لحو ريكفتلا ربتعي اذل . يكرادإلا dle اهنمضتي يتلا تاريثملا كاردإ

 هاجتالا باحصأ اهب ىنعي يتلا تايلمعلا يهو ,ةّيلخاد ةيفرعم تايلمع

 ريلوك تاسارد نيبتو .ةلكشملا لح تايلمع ريسفتل يلوأ وحن ىلع يتلاتشجلا
(Kohler, 1925)اذه  EVIحضاو وحن ىلع . 

 ةلكشم لح مزلتسي عضو يف «تاساردلا هذه Leb ةيوضعلا عضوت
 ءانثأ ةيوضعلا كولس ةظحالمب ثحابلا موقيو «ماعطلا ىلع لوصحلاك «ةنيعم
 فافتلالا وأ نارودلاب ةيوضعلا مايق dole ةلكشملا بلطتتو .لحلا نع اهثحب

 يف مدختسا .دوشنملا فدهلا ىلإ اهوصو نود لوحي نيعم زجاح وأ روس لوح
 اوموقي نأ مهيلع ناكو «لافطألا راغصو دورقلا عاونأ ضعب تاساردلا هذه

 زجاحلا OF فدملا ىلإ لوصولل «ةئيعم ةيفاطعنا وأ ةيفافتلا تاباجتساب

 نأ تاساردلا هذه جئاتن تنيب دقو .رشابم وحن ىلع هيلإ لوصولا نم مهعنمي

 ,ىرخأ تاناويح لشفت ey «ةعرسب لحلا ىلإ نولصي لافطألاو دورقلا ضعب
 دورقلا حاجن نأ نوتيلاتشجلا ضرتفي .بسانملا لحلا زاجنإ يف «جاجدلاك
 كاردإ ىلع ءالؤه ةردق نع مجان .ةبسانملا !Jolt ىلإ لوصولا يف لافطألاو

 نيح يف «يراصبتسالا لحلا نم ًاعون بلطتت يتلا ةمهملل ةيسيئرلا رهاظملا
 رهاظملا هذه «كاردإ» ىلع ةردقلا رفاوت مدعل .كلذ يف جاجدلا لشفي
 .اهيف «رصبتلا» و

 وأ (ديلا ةلاطإل) نيبيضق لصو ىرخأ براجت يف ةيوضعلا ىلع بترتيو
 لوصولا نم ابنكمت ةادأ ليكشتل (ةماقلا ةلاطإل) امهضعب قوف نيقودنص عضو

 che «ةلكشملا عاضوألا هذه لثم يف ةّيوضعلا كولس ةظحالم نإ .فدهلا ىلإ
 عضولا اهيلع يوطني يتلا تاريثملا كاردإ ىلع ةيوضعلا هذه ةردق حوضوب

 لحلا ةعرس نإ . لمتكمو ء ىجافمو عيرس وحن ىلع لحلا روهظو . لكشملا

 ميظنت ةداعإب اهمايقو « يراصبتسالا ةيوضعلا كولسب يحوي هلامتكاو هتيئاجفو

 كلذو ءةأجف لحلا ىلإ يدتهت امنإو .نويطابترالا يعدي اك ءأطخلاو ةلواحملا

 ءهأ/



 نيب موقت نأ نكمي يتلا ةفلتخملا تاقالعلا كاردإو ءعضولا يف «رصبتلا» ةجيتن

 . عضولا اذه تانوكم وأ تاريثم

 انسل اننأ ريغ «ليوط لدجل يتلاتشحجلاو يطابترالا ناريسفتلا ضرعت

 اهذختي يتلا ةفلتخملا رظنلا تاهجو نايب ددصب Lely ءانه لدجلا اذه ددصب

 هفالتخالا اذه دوعيو «ةلكشملا لحو ريكفتلا ريسفت عوضوم يف نوثحابلا

 ايك ءاهيف ةعبتملا تاءارجإلاو «ةساردلا عوضوم تالكشملا ةعيبط ىلإ «ًايزج
 . مامتهالا عوضوم ملعتملا ةعيبط ىلإ دوعي

 تامولعملا ةحلاعم هاجتا - ۳

 ثداوحلا ريظنت Lal انيأر امك .هاجتالا اذه باحصأ لواحي
 طاشنلا نيب هباشت دوجوب لئاقلا ضارتفالا نم ًاقالطنا ءاهعيج ةيجولوكيسلا

 .نولواحي كلذل .اهلمعو ةينورتكلإلا تابساحلا ةحيرب قرطو «يناسنإلا يفرعملا
 تاميمصتلا ضعب مادختسا «ةلكشملا لحو ريكفتلا تايلمع ريسفت ىدل
 يأ يف ةّئمضتملا تاوطخلا ديدحت لالخ نم كلذو ء.رتويبموكلا جمارب يف ةعبتملا

 لسلست عم قفتي «بسانم لسلست يف تاوطخلا هذه ةلودجو «يريكفت طاشن
 ةلكشم ةهجاوم ىدل ملعتملا اهمدختسي نأ نكمي يتلا ةيريكفتلا تايلمعلا
 يف هحاجن ىدم ةفرعمل يليثمت رتويبموك يف تاوطخلا هذه بيرجت مث نمو ءةنيعم
 يف حاجنلا ىلع رتويبموكلا ةردق ىدم نإ  ناسنإلل يريكفتلا طاشنلا ةاكاحم

 جذومن لوح مهفلا نم ديزمب ثحابلا دوزي ءدرفلل يريكفتلا طاشنلا ةاكاحم

 . ,Dominowski) 1977( طاشنلا اذه ريسفتل ي رظن

 ضعب ريوطتب ,Simon and Kotovesky) 1963( نيثحابلا ضعب ماق دقو

 لسالس لامكإك «ةلكشملا لح ملعت عاضوأ ضعب نمضتت يتلا جماربلا

 لوصولل تايلمعلاو دعاوقلا نم ةددحم ةعومجم مادختسا بلطتت يتلا فرحألا

 : ةيلاتلا ةيسيئرلا رهاظملا ىلع امومع يوطنت يتلاو «لحلا ىلإ

 .اهزييمتو ةلسلسلل ةنوكملا فورحلا ىلإ فرعتلا ىلع جمانربلا ةردق |

 طغن ددحت يتلا تاقالعلا وأ مظنلا وأ دئاوفلا فاشتكا ىلع جمانربلا ةردق - ب
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 هذه يف رركتملا يرودلا ثحبلا لالخ نم Way «ةلسلسلا ءانب
 . ةلسلسلا

 . حيحصلا لحلا ىلإ لوصولا ىلع جمانربلا ةردق  ح

 نم ثحابلا نكمي «تايلمعلا هذه ءادأ يف يليشمتلا رتويبموكلا حاجن نإ

 . ةلكشملا لح ءانثأ ملعتملا هب موقي يذلا يفرعملا طاشنلل يرظن روصت عضو

 «تامولعملا ةجلاعم جذامن اهرفوت نأ نكي يتلا Ball نم مغرلا ىلع نكلو

pals allyقدص رربت ال اهنإف «يرشبلا كولسلل انمهفو انتفرعم ةدايز يف  

 رتويبموكلا لمع نيب هباشتلا وهو «هيلع موقت يذلا يساسألا ضارتفالا
 وحن ىلع هلوبق نكمي ال ضارتفالا اذه نإ .ناسنإلل يجولوكيسلا طاشنلاو

 ءةغللاو «لاقتنالاو «ةيعفادلاك ,ىرخألا تاريغتملا نم ديدعلا دوجول «قلطم

 يريكفتلا طاشنلا يف ةتوافتم تاجردب مهاست يتلاو «ةيصخشلاو «تاربخلاو

 اك  ههجاوت يتلا ةلكشملا عم فيكتلا ىلع رداق ريغ رتويبموكلا نإ .يرشبلا

 جمربملا هيلع ضرفي يتلا تايلمعلا سرامي اغإو - ناسنإلل ةبسنلاب لاحلا وه

 تاربخلاب مكحتلا فصلا ةفرغ يف ملعملا عيطتسي ال نيح يف اب مايقلا

 كلذل ءالصأ اهتفرعم ىلع هتردق مدعل ءهبالطل ةّيكولسلا ةليصحلا وأ ةّيملعتلا

 ءةنيعم ةّيملعت ةدام بسح هبالط ةجمربل < ءملعملا ام موقي «ةلواحم ةيأ نإف

 قاطن جراخ عقت Sly «ةعقوتملا ريغ جئاتنلا نم ديدعلا ىلإ يدؤت : نأ نكمي

 ةيلعاف ىدم لوح ةديدع تالؤاست ah يذلا رمألا ءهطبضو ملعملا ةحيرب

 ىلع ملعتلا اذه ليهستو .يعفادلا يفصلا ملعتلا يف تامولعملا ةجلاعم جذامن

 . يئارجإو يلمع وحن

 ةيوبرتلا تاقيبطتلا ضعب
 نم ديدعلا جاتنتسا نم ةلكشملا لحو ريكفتلا ةعيبط ةسارد نمت

 ايف لوانتنو «هبالط دنع ةلكشملا لح ملعت زيزعت يف ملعملا ديفت يتلا ءىدابملا

 عونلا اذه نيسحت يف ةيدجم نوكت نأ نكمي يتلاو ءءىدابلا هذه مهأ ضعب يلي

 . ةيسردملا ةيملعتلا عاضوألا d «ملعتلا نم
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 ةلكشملا مهف ىلع بالطلا بيردت - ١

 ,ةياغلل ًاحضاو أرمأ «لحلاب مايقلا لبق ةلكشملا مهف ةرورض ودبت دق
 مجنت «يسردملا عضولا يف ملعتملا هجاوت يتلا ةيساسألا تابوعصلا نأ ريغ

 هذه ليلحت ىلع هتردق مدعو ءاههجاوي يتلا ةلكشملل همهف مدع نع ًامومع
 نيوكت نم هنكمي ال يذلا رمألا .ةّيساسألا اهتانوكم ىلع فوقولاو «ةلكشملا
 ءادأ فعض نأ .مهريغ نم AT نوملعملا فرعي ابرو .اهنع حضاو روصت

 ىلإ ء«تالاحلا نم ريثك يف دوعي «ةيسردملا تاناحتمالا يف بالطلا ضعب
 همهفو لاؤسلا ليلحت يف بالطلا لشف نع مجانلاو «ءةباجتسالا يف عرستلا
 انايحأ نوبيجي مهنأ :ةّيملعتلا بالطلا تاربخ ريشتو .ةباجإلا رارق ذاختا لبق
 ىلع بالطلا بيردت بجي اذل .ناحتمالا هحرطي يذلا لاؤسلا ريغ لاؤس نع

 فدملا مهفو «ةيساسألا اهتانوكم ىلإ اهليلحتو ءةلكشملا مهف لبق ةباجإلا مدع

 وأ تاكحملاو نئارقلا ضعب مادختسا ىلع مهبيردت بجي امك «هيلإ يمرت يذلا

 اذإ ام ةفرعل ءةلكشملل مهمهف ىدم ميوقت نم مهنكمت يتلا تايجيتارتسالا

 LY el ًاحيحص مهمهف ناك

 . ةلكشملا ركذت ىلع بالطلا بيردت - ۲

 جاتنإ يف ءاهددصب وه يتلا ةلكشملل همهف مغر .بلاطلا لشفي دق
 ركذت يأ ةلكشملا ركذت يف هلشف نع كلذ جتني دقو .ةحيحصلا تاباجتسالا

 هذه Shy .لحلا نع ثحبلا يف هكامہنا یدل  اهفدهو اهتانوكمو اهعوضوم
 ًايبسن ةدقعملا تالكشملا ينو «ةيلاقملا ةلئسألا يف يلج وحن ىلع ةرهاظلا
 صن ىلإ عوجرلا نود «لحلا يف بلاطلا قارغتسا نإ .ةددعتملا داعبألا تاذو

 هيف بوغرملا فدهلا نع فارحنالا ىلإ هب يدؤي دق .يلصألا ةلكشملا
 بيردت بجي اذل .ةلكشملاب اهل ةقالع ال تاباجإ نع ثحبلا يف لاغشنالاو
 نم هتءارقو ءيلصألا ةلكشملا صن ىلإ يرود لكشب عوجرلا ىلع بالطلا
 ةلكشملا عوضوم لوانتت .مهتاجلاعمو مهتالواحم نأ اودكأتي يكل «ديدج
 . يسيئرلا

 ةليدبلا تايضرفلا ديلوت ىلع بالطلا بيردت - *
 يف .ةدحاو ةقيرط وأ .ةدحاو ةيضرف مادختسا بالطلا ضعب لواحي
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 ةقيرطلا وأ ةيضرفلا هذه نوكت دقو ءاهنوهجاوي يتلا ةلكشملل لح نع مهثحب

 ىلع هتردق مدعب ملعتملا ةعانق ىلإ يدؤي امم «بولطملا لحلا جاتنإ يف ةيدج ريغ
 كلذو ءةنكمملا لولحلا نع ثحبلا ىلع بالطلا بيردت بجي اذل .لحلا داجيإ
 نم رثكأ مادختسا ىلعو ءةليدبلا لولحلا وأ تايضرفلا نم ددع 0
 بيردت .ددصلا اهب ديفملا نمو .لحلا ىلإ لوصولا يف بولسأ وأ ةقيرط
 رابتخا ىلإ لاقتنالا مث .ةطيسبلا 2 رابتخاب ءدبلا ىلع بالطلا
 WES ديفملا نمو .تايضرفلا كلت لشف لاح ف ءًادیقعت رثكألا تايضرفلا

 ةليدبلا تايضرفلا جاتنإو ‹ تايضرفلا ميوفت بيلاسأ م ادختسا ىلع مهبيردت

 ءاهرابتخاو ةليدبلا ae ديلوت ىلع ملعتملا ةردق 0 OY .ةديدجلا وأ
 ىلإ ةلكشملا لح ملعت قوعي .ةعونتم بيلاسأو تايجيارتتا مادختسا مدعو
 .ريبك دح

 بلغتلا تايجيتارتسا باستكا ىلع بالطلا بيردت - ٤
 نع ةهتانلا تابوعصلا عم لماعتلا قرط ىلإ بلغتلا تايجيتارتسا ريشت

 يدؤي دقو .ةلكشملا لح تايلمعل ةداع قفارملاو «طابحإلاو لشفلاب روعشلا
 لولحلا نع ثحبلا نع فزعلاو زجعلاب روعشلا ىل |: ا روعشلا اذه
 تابوعصلا ةهجاوم تايجيتارتسا ىلع بالطلا بيردت بجي كلذل .ةنكمملا
 روعشلا نع ةحجانلا !IY ةرباثملا وأ .ةفرطتملا ةيعفادلا نإ .اهيلع بلغتلاو
 يف دسجتت يتلاو «تاذلا موهفمب قلعتت ey حاجنلا يف ةبغرلاو طابحإلاب
 قوعت «ةيدقلا تاراهملا وأ بيلاسألا وأ 91 وأ تاداعلا ةسرامم رارکت
 ىلع بالطلا بيردت نإو .ةبسانملا لولحلا وأ لئادبلا ىلإ لوصولا ةيناكمإ
 00 بيلاسألا ىلع حاتفنالاو «صوحفلا ضعب لبقتو «ريكفتلا ةنورم
 مههجاوت يتلا تابوعصلا نم ريثكلا زوأجت نم مهنكمي .ةرفاوتملا ةديدحلا

 . ةلكشملا لح

 ةيئاهنلا ةيضرفلا ميوقت ىلع بالطلا بيردت -
 ةلباق ريغ وأ ةّيلمع ريغ ءاهرايتخا مت يتلا ةيئاهنلا ةّيضرفلا نوكت دق
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 ءلحلاب ةصاخلا ءادألا ةلسلس يف كامهنالا لبق .ةيئابنلا ةيضرفلا ميوقت ةداعإ

 ريغ .«تايضرفلا نم ريثكلا OY «ةّيقيبطتلا ةهجولا نم اهتيلعاف ىدم ةفرعمل

otheيرهاظلا اهقدص وأ اهتيلوقعم مغر  . 

uy, 



 هصالخ

 ريشيو ةنيعم ةيفينصت ةفص ديدحت نم درفلا نكمت ةيفرعم ةدعاق موهفملا

 ءامه نيتيساسأ نيترهاظ ىلع موهفملا يوطنيو .ةلثمألا نم ةعومجم ىلإ
 ريشتو .دعاوقلاو .ةيقالعلا هرهاظم وأ موهفلا صئاصخ ىلع لدتو .تافصلا

 ددعل ًاقبط تافصلا هذه مظتنتو .موهفملا تافص اهب مظتنت يتلا قرطلا ىلإ
 نيمضتلا ةدعاقو ؛نارتقالا ةدعاقو .تابثإلا ةدعاق ءاهمهأ دعاوقلا نم

 . جودزملا طرشلا ةدعاقو .ةيطرشلا ةدعاقلاو -. ينارتقااللا

 دعاوقلاو «ةيديرجتلا  ةيداملا هتعيبطو « ةيقالعاللاو ةيقالعلا هتافصو ‹ ةيبلسلاو

 . ملعتلا ءانثأ ةمدختسملا ةعجارلا ةيذغتلا تايجيتارتساو «هتافصل ةمظنملا

 يكيسالكلا) يطارشإلا ملعتلا ءىدابب موهفملا ملعت نويكولسلا رسفي
 امأ .ميمعتلاو زييمتلا ملعت تالاح نم ةصاخ ةلاح هيف نوريو (يئارجإلاو

 تايلمعلا ضعب رود ىلع موهفملا ملعتل مهتاريسفت يف نودكؤيف نويفرعملا

 .هقدص نم ققحتلاو بسانملا لحلا رايتخاو ضورفلا عضوك ءةيلقعلا

 ةردق نع مجنيو claw وأ ًاديقعت ةيفرعملا تاطاشنلا Ast ريكفتلا لشي

 لح نم هنكمت قرطب اهمادختساو ميهافملاو زومرلا ةجلاعم ىلع يرشبلا نئاكلا
 نكمي ةيريكفتلا تايلمعلا نم ةعومجم ىلع ةلكشملا لح يوطنيو .«تالكشملا

 درفلل رفاوتي اب اهمهفو ةلكشملاب فارتعالا ةلحرم «يه لحارم عبرأب اهديدحت
 نيوكتو ةيقالعلا ريغو ةيقالعلا راكفألا ديلوت ةلحرمو by تامولعم نم
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 رابتخا ةلحرم .ًاريخأو ةبسانملا ةيضرفلاب رارقلا ذاختا ةلحرمو .تايضرفلا
Le wlاهميوقتو ةراتخملا . 

 تاريثملا نيب تاطابتراب ةلكشملا لحو ريكفتلا نويطابترالا رسفي

 قبطنيو ءاطخملاو ةلواحملا تايلمعل ًارمضم ًاكولس امههيف نوريو «تاباجتسالاو

baleيف نوتيلاتشجلا دكؤيو .(ميمعتلاو زييمتلا) موهفملا ملعت ىلع قبطني ام  
 ةداعإ نع مجني يذلا راصبتسالا موهفم ىلع .ةلكشملا لحو ريكفتلل مهريسفت

 ريسفت تامولعملا ةجلاعم هاجتا باحصأ لواحيو .درفلل يكاردإلا لاجملا ميظنت

 . ةينورتكلإلا تابساحلا لمع ةيلآب ةلكشملا لح تايجيتارتساو ريكفتلا

eve 







EN ةعيبط - 

Dalen ob Ss 

 - يفطاعلا نوكملا .

 - .ينرعملا نوكملا

 - يكولسلا نوكملا .

 . تاهاجتالا صئاصخ -

 . ةيضارتفا تانيوكت تاهاجتالا -
 . ملعتلا جاتن تاهاجتالا -

OL -اهريغتو تاهاجتالا . 

 .اهتاعوضومب ةددحم تاهاجنالا -

 ةيعامتجا ةيصخش ةيمهأ تاذ تاهاجنالا -
 . ةيماجحإ  ةيمادقإ تاهاجتالا -
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 .تاهاجتالا فئاظو -

 . ةيعفنم ةفيظو -
 . ةيداصتقا - ةيميظنت ةفيظو -

 . ةيريبعت ةفيظو -
 . ةيعافد ةفيظو -

 .تاهاجتالا ملعت -

 .تاهاجتالا رييغت -
 . ةسردملا وحن تاهاجتالا -
 . ميقلا -

 . ميقلا ملعت -

 .اهيف ةرثؤملا لماوعلاو ميقلا ريغت -
 .يقالخألا كولسلاو ميقلا -
 , ةميمعتو يقالخالا كولسلا تابث -
 .يقالخألا كولسلا تاريغتم -

 . ءاكذلا -

 . ّنسلا -

 . سنجلا -

ule.ةعامجلا  . 

 . ةيعفادلا -

 .ةيقالخألا ةببرتلا تاهاجتا -
 . ينيقلتلا هاجتالا -

 . يفرعملا هاجتالا

 . يحيضوتلا هاهتالا

 .ةيوبرت تاقيبطت -
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 ءةّيفطاعلا لماوعلا هبعلت يذلا ماها رودلاب نيبرملا ماحتلا دادزي
 ملعتلا يف اهرثأو ةيوبرتلا ةّيلمعلا يف ميقلاو تاهاجتالاو ,CYL رعاشملاك
 فادهألا فينصت ةشقانم دنع .ثلاثلا لصفلا يف انيأر دقو .هتقاعإ وأ
 ,ةلماكتمو ةدحوم ةيصخش وأ ةنونيكك ملعتملا ىلإ رظنلا ةرورض «ةيوبرتلا

 بناوجو (.. .ميوقتو ةمكاحمو لالدتساو ركذت) ةيفرعم بناوج ىلع يوطنتو
 ةّيميلعت فادهأ عضو ةرورضو (...ميقو تاهاجتاو لويمو رعاشم) ةيفطاع
 ىلع ملعتملا ةّيصخش لماكت قيقحت يف ةمهاسملل ءاهعيمج بناوحلا هذه لوانتت
 . لضفألا وحنلا

 ملعت يف يفطاعلا لاجملا ةيمهأب نييوبرتلا فارتعا نم مغرلا ىلع نكلو

 ىلإ عزنت ةدئاسلا ةيوبرتلاو ةّيميلعتلا مظنلا نإف «هتيصخش ريوطتو درفلا
 ىلع ديكأتلا ىلإ اهتعزن نم AT .ينرعملا لاجملا تاراهم ريوطت ىلع ديكأتلا
 :اهمهأ بابسألا نم ددع ىلإ كلذ دوعي دقو . يفطاعلا لاجملا تاراهم ريوطت

 يف مهنيابت نم ربكأ «يفطاعلا لاجملا فادهأ ديدحت يف سانلا نيابت نإ-١
 ىلع ءالؤه هيف فلتخي يذلا تقولا يفف «يفرعملا لاجملا فادهأ ديدحت
 تاراهملا ضعب ميلعت ىلع نوفلتخي ال دق «تاهاجتالاو ميقلا ضعب ميلعت

cdi llةلكشملا لح وأ ريكفتلا وأ مهفلاك . 

 ميلعت نع ةلوؤسملا ةيعمتجملا تاسسؤملا ديدحتب قلعتي ايف سانلا فالتخا  '؟
 ةسردملا وأ ةرسألاب ةطانم ةيلوؤسملا هذه تناك اذإ امو .ميقلاو تاهاجتالا
 .خلا .. .نيدلا لاجر وأ



 عباط نم هيلع يوطنت ا ًارظن .ميقلاو تاهاجتالا نومضم ديدحت ةبوعص -
 .اهسايقو اهيلإ فرعتلا ةبوعص ىلإ يدؤي يذلا رمألا ءيتاذ
 pad ةينمز ةرتف يف يفطاعلا ملعتلا راثآ ىلإ فرعتلا ىلع ةردقلا مدع - 4

ofلاحلا وه ابك .ةرشابم ملعتلا نم ءاهتنالا دعب ىدبتت ال ءراثآلا هذه  
 ًايسن ةليوط ةّينمز ةرتف رورم نم دب ال لب .ينرعملا ملعتلا راثآل ةبسنلاب
 . يفطاعلا ملعتلا فادهأ ققحت ىدم ىلإ فرعتلل

 لويم نأب فارتعالا نم دب ال «تابوعصلا هذه نم مغرلا ىلع نكلو
 ىلع يسردملا ريغو يسردملا ملعتلل ًاجاتن الإ تسيل «هميقو هتاهاجتاو درفلا
 Lads فادهأ ىلع ةيوبرتلا فادهألا ءاوطنا نم دب ال كلذل ءءاوس دح
 :ةيلاتلا بابسألل ةيفطاع

 بالطلا رعاشمف .ءادألاو ملعتلا يف ًاماه ًارود ةيفطاعلا لماوعلا بعلت - ١
 كلذكو .ىرخألا ةيسردملا تاطاشنلاو ةيساردلا ةداملا وحن مهتاهاجتاو
 زاجنا ىلع مهتردق رثؤت «مهسفنأو مهيملعمو مهئالمز وحن مهتاهاجتا
 Bondin yd) بوغرملا ةّيميلعتلا فادهألا Gat ىلعو ءةيميلعتلا ماهملا

„and Pikunas, 1977) : 

 يف ةمهاسملا ىلع بلاطلا ةردق يف ةيفرعملا ريغ وأ ةيفطاعلا لماوعلا رثؤت - ۲
 زاجناو «نيرخآلا عم لعافتلا ملعتي نأ بجي اذل ءةلاعف ةيعامتجا ةايح
 يأ .مهنيب ةدوجوملا ةيدرفلا قورفلا مغر «مهعم ةعونتم ةيلعافت تاقالع
 مهعم لماعتي نأو ءدارفألا نيب قورفلا ةعيبط كردي نأ بلاطلا ىلع بجي
 . ةنيابتم صئاصخو تاردق نم هب نوفصتي ام ءوض يف cats وحن ىلع
 كلذل .ينهملا اضرلاب ىمسي ام قيقحت يف ماه رودب ةيفطاعلا لماوعلا موقت - “

 هنأبو ca موقي يذلا لمعلا ةعتمب هرعشي وحن ىلع بلاطلا ليهأت بجي
 زاجنإ يف مهاسي aly «لمكألا هجولا ىلع اهعيمج هتاناكمإو هتاقاط لغتسي
 لماوعلا مهاست ءرخآ ريبعتبو «هيف شيعي يذلا عمتجملا يف ةلاعف ةايح
 فدهلا اذه نوكي دقو «هتاذ قيقحت ىلع درفلا ةردق ةدايز يف ةيفطاعلا
 .ةيوبرتلا فادهألا ىمسأ دحأ
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Bas 4 - دجتسي امو ةايحلا عم فيكتلا ىلع درفلا ةردق يف ةيفطاعلا لماوعلا رثؤن 
 تاريغتلا ةهجاوم ىلع ةردقلاب بلاطلا ديوزت بجي اذل by نم اهيلع

 ةيحص th ةماقإل «ثاريغتلا هله عم قفتي وحن ىلع هكولس ليدعتو

 ,Bayne)_ 1974) .ةلاعفو ةيفيكتو

 ,يفطاعلا ملعتلا اهثدحي نأ نكي يتلا ةددعتملا راثآلا هذه | ًارظنو
 اهون قرطو «ميقلاو تاهاجتالا ةعيبط ةشقانم لصفلا اذه 5 لوانتنس

 .اهميلعت بيلاسأو ءاهريوطتو

SIE ةعيبط 

 ةّيكولس طامنأب ةباجتسالل درفلا لهؤت تاعزن ىلإ تاهاجتالا ريشت
 فلؤتو .ةنيعم ءايشأ وأ عاضوأ وأ ثداوح وأ راكفأ وأ صاخشأ وحن «ةددح
 ةلواحم ةيأ نأو .ةعونتملا تاريغتملا نم ةريبك ةعومجم هيف لعافتت ًادقعم ًاماظن
 هذہ لحمل طيسبت ىلع يوطنيس ءاهتيكيمانيد وأ تاهاجتالا ةعيبط ليلحتل
 لالخإ نود .تاهاجتالا ةعيبط ىلع فوقولل ةقيرط لضفأ J . ةعيبطلا
 ,Mouly) اهفئاظوو اهصئاصخو اهتانوكم لالخ نم اهيلإ رظنن نأ يه ءاهيف
(1982, 

 تاهاجتالا تانوكم

 : يه ةيساسأ تانوكم BH ىلع هاجتالا يوطني
 : يفطاعلا نوكملا أ

 لوبق ةباجتسا يف رثؤي ماع يروعش بولسأ ىلإ نوكملا اذه ريشي
 .قالطإلا ىلع يقطنم ريغ روعشلا اذه نوكي دقو «هضفر وأ هاجنالا عوضوم
 تاغوسملل هنم يعو نود ءاهضفري وأ rae dole ىلع بلاطلا hi دقف
 . ضفرلا وأ لوبقلاب ةباجتسالا ىلإ هتعفد يتلا
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 : ينرعملا نوكملا -

 رظن ةهجو اهيلع يوطنت يتلا ةيفرعملا بناوجلا ىلع نوكملا اذه لدي
 نم Bale بناوحلا هذه رفاوتتو al ZVI عوضوم نم هفقومي ةقالعلا تاذ درفلا

 EY عوضوم لوح درفلا اهفرعي يتلا ةّيعقاولا قئاقحلاو تامولعملا لالخ
 Boe ةيعامتجالا تاساردلا وحن ةيلبقت تاباجتسا رهظي يذلا بلاطلاف

 atl يف اهرودو ؛تاساردلا هذه ةعيبط لوح تامولعلا ضعب كلي

 رومأ يهو «لضفأ ةّيعمتجم the زاجنإل اهريوطت ةرورضو «ةيعامتجالا

 all . .ميرقتلاو ةمكاحملاو ريكفتلاو مهفلا بلطتت

 : يكولسلا نوكملا - ج
 عاضوأ يف ةددحم طافأ قفو SLU درفلا ةعزن ىلإ نوكملا اذه ريشي

 لمعلا ىلإ درفلا عفدت ثيح .كولسلل تاهجومك لمعت تاهاجتالا نإ . ةنيعم

 لمعلا وحن ةيلبقت تاهاجتا كلي يذلا بلاطلاف «هانبتي يذلا هاجتالا ىفو

 لكشب اهئادأ ىلع رباثيو .ةفلتخملا ةيسردملا تاطاشنلا يف مهاسي 6 يسردملا

 .لاعفو يدج

 كلي دقف ءاهتيلالقتساو اهتوق ةجرد ثيح نم هاجتالا تانوكم نيابتت

 رعشي ال هنأ ريغ et نوكملا) ام عوضوم نع ةريفو تامولعم ام صخش
 هلايح لمع أ 3141 ىلإ هب يدؤت (يفطاعلا نوكملا) ةيوق ةبغرب هلايح

 نع تامولعم ةيأ صخشلا كلمي ال دقف «سكعلا ىلعو .(يكولسلا نوكملا)
 اروعش كلمي ناك اذإ ءهلجأ نم لمعلا يف ىنافتي كلذ عمو .عوضوملا اذه
 نم EM ىلع لالدتسالا نكمي ال .لاوحألا عيج dy .هوحن ًايوق ًايلبقت
 Ob .ًامومع BYU ىحوتو «هاجتالا Cole هيدؤي يرهاظ كولس لالخ

 ءةنيعم ةّيكولس buf ىلإ يدؤت .ةيرقلا ةّيفطاعلا تانوكملا Ob تاهاجتالا
 . ةيفرعملا ةهجولا نم اهقدص وأ تاهاجتالا هذه حوضو نع رظنلا ضغب

 تاهاجتالا صئاصخ

 ريغ لماوعلا ضعب نع اهزيمت يتلا صئاصخلا ضعبب تاهاجتالا فصتت
 ۰ : يه صئاصخلا هذه مهأو ,ىرخألا ةيفرعملا
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obey. |ةيضارتفا تائيوكت  

 يرهاظلا كولسلا نم اهيلع لدتسي ةيضارتفا تانيوكت تاهاجتالا ربتعت

 هاجتالا عوضوم نيب لصت ةطسوتم تاريغتم نيثحابلا ضعب اهربتعيو «درفلل
 ةيسارد ةدام وحن ايلبقت اهاجتا كلمي يذلا بلاطلاف .هل درفلا ةباجتساو

 نم ديزملا فرصك «اذه ههاجتاب يبنت ةنّيعم ةيكولس طاغأب ا بيجتسي «ةنيعم

 هباتك ريغ GEM رداصملا ضعب ىلإ عوجرلا وأ ءاهتسارد يف تقولا
 رطضن امنإو .دوجوم ريغ هتاذ يف هاجتالا نأ ينعي اذهو خلا . . يسردملا

 عاضوأ يف درفلا اهسرامي يتلا ةيكولسلا LUV ضعب ريسفت لجأ نم هضارتفال

 .ةيماشملا عاضوألا يف طامنألا ode ؤبنتلا لجأ نمو «ةنيعم

 : ملعتلا جاتن تاهاجتالا ب

 متي دقو . ةّيعامتجالا ةئشنتلا ةيلمع ربع ملعتلاب هتاهاجتا درفلا بستكي

pbsدرفلا روعش نإ .يدصق ريغ وأ يروعش ال وحن ىلع تاهاجتالا ضعب  
 ةفاقثلاو ةغللا يف هعم نوكرتشي نيذلا تاعامجلا وأ دارفألا ضعب ىلإ ليملاب

 وأ سسألاب ةريبك ةفرعم نود نايحألا نم ريثك يف نوكتي «قرعلاو نيدلاو

 درفلا ملعتي نأ نكي «لباقملبو .روعشلا اذه لثم ىلإ تدأ يتلا دعاوقلا

 ضعب ىلإ ليملف .يروعش وأ يدصق وحن ىلع ىرخألا تاهاجتالا ضعب
 ريكفت ةجيتن نوكي دق ءاهنع ةبغرلا وأ تاعوضوملا وأ راكفألا وأ صاخشألا

 تاذلا موهفمب ةقالعلا تاذ فادهألا ضعب اهبحاصل Git اهنأل «ةفرعمو

 . هيدل

 :اهريغتو تاهاجتالا OL  ج

 نمو .ريغتلل اهتيلباق ىدم وأ اهتابث ةوق ثيح نم تاهاجتالا نيابتت
Gy pallضعب نا  (LAYلحارم يف ةملعتملا تاهاجتالا كلت ةصاخبو  

 ضعب نم ليدعتلا وأ ريغتلل اضرعت لقأو اتابث AST يه ءرمعلا نم ةركبم

 AST ىه .ىوقألا ةيفطاعلا ةغيصلا تاذ .تاهاجتالا نأ اك. ىرخألات اهاجتالا

GLفعضألا ةيفطاعلا ةغبصلا تاذ تاهاجتالا نم . dyءلاوحألا عيمج  

 عال



 هعاضوأ رييغت وأ ءاهيلإ يمتني يتلا ةعامجلا رييغتك «ةديدج ةيتايح تاربخ
 .ةصاخلا

 : رشابم وحن ىلع اهتاعوضومب ةددحم تاهاجنالا - د

 اذه نوكي دقو ءام عوضومو درف نيب ةقالع ىلع هاجتالا يوطني
 كولس عوضوملا sity clit وأ ًاعضو وأ ًاثداح وأ ةركف وأ ًاصخش عوضوم ا

 ينو .نيعم عوضوم وحن_«ةنيعم ةقيرطب كلسي ثيحب «ةرشابم ةقيرطب درفلا
 وأ لثملا نم ةيمومعو ًاديرجت لقأ تاهاجتالا نأ ينعي اذهو «نيعم عضو
 . ميقلا

 . : ةيعامتجا  ةيصخش ةيمههأ تاذ تاهاجنالا -

 بيلاسأ يف «نيعم هاجتاب عوفدملاو ؛نيرخآلا لايح صخشلا كولس رئؤي
 صاخشأ وحن ةيباجيإ تاهاجتا درفلا ىدل ناك اذإف « مهسفنأب ءالؤه روعش

 ربعي نأ لمتحملا نمف «ةحتفنمو ةنواعتمو ةيدو تانئاكك مه باجتساو ‹نیرخآ

 اونوكي نأو «لقتسمو رح لكشب صئاصخلا هذه نع صاخشألا ءالؤه
 وحن درفلا هاجتا ناك اذإ .سكعلا ىلعو .مهسفنأ وحن ةيباجيإ تاهاجتا
 ريغو ةقداص ريغو «ةدودو ريغ تانئاكك مهل باجتساو LL نيرخآلا

deleلازعنالا رعاشم نوهجاوي دقف  Lollyلعافتلا ىلع ةردقلا نودقفيو  

 HAL تاذ تاهاجتالا ربتعت كلذل .راكفألاو رعاشملا لدابتو سانلا عم عجافلا

 .تاذلابو نيرخآلاب درفلا تاقالع يف رثؤت اهنأل « ةيعامتجا  ةيصخش

 : ةيبنجت  ةيمادقا تاهاجتالا - و

 نم برتقي هلعجتف CALEY وأ مادقالاب درفلا تاهاجتا ضعب مستت دق

 اهّببجتي هلعجتف EL وأ ةّيبنجتلاب ىرخأ تاهاجتا مستت دقو ءاهتاعوضوم
 ةسرامم ىلإ هبحاصب مفدي ءنيدلا وحن يمادقإلا هاجتالا نإ .اهنع بغريو
 عاونأ ضعب درفلا هجاوي دقو .حيحص سكعلاو «هرئاعشو نيدلا تاميلعت
 اهتاواسم وأ ةأرملا ررحت وحن ًايباجيإ ًاهاجتا كلي نأك ءهتاهاجتا يف عارصلا
 نإ .ةساردلا وأ لمعلا نم هتنبا وأ هتجوز هتاذ تقولا يف عنميو «لجرلاب



 تاهاجتالا ىلع لالدتسالا يف لصألا وه .هاجتالاو كولسلا نب قباطتلا
 ,Klausmeier). 1975( اهميلعتو `

 تاهاجتالا فئاظ و

 يصخشلا ىوتسملا ىلع فئاظولا نم te تاهاجتالا يدؤت
 ىلع ةفلتخملا ةّيتايحلا عاضوألا ةجلاعم نم درفلا نكمت ثيحب . يعامتجالاو
 : يه فئاظولا هذه مهأو «لاعفو رمثم وحن

 :ةيعفنم ةفيظو - |
 هنكمت «ةئيعم فادهأ زاجنإ ىلع درفلا ةدعاسم ىلإ ةفيظولا هذه ريشت

 ةہاشم تاصهاجتا لكشي هنأل ءاهعم شيعي يتلا ةعامجلا عم : فيكتلا نم
 عم فيكتلا ىلع هدعاسي يذلا رمألا .هتئيب يف نيماطا صاخشألا تاهاجتال
 هلبقت نيبت تاهاجتا راهظإب ,Wa ءاهيف حاجنلاو ةفلتخملا ةيتايحلا عاضوألا
 امل هءالوو ةعامجلا رياعمل

 : ةيداصتقاو ةيميظنت ةفيظو - ب

 وأ صاخشألا نم تائف ىلإ اهانبتي يتلا تاهاجتالل lib بيجتسي
 دعاوقلا ضعب مادختساب كلذو .عاضوألا وأ ءايشألا وأ ثداوحلا وأ راكفألا
 ىلإ ءوجللا ةرورض نود .تائفلا هذه لايح هكولس ددحت يتلا ةمظنملا ةطيسبلا
 نم هنكمت يتلا ةيكولسلا ءىدابملا وأ تاعوضوملاب ةصاخلا تامولعملا عيمج ةفرعم
 هعايض نود لوحتو .قستمو تباث وحن ىلع SLM ةيئيبلا تاريثملل ةباجتسالا
 ةيئزجلا تاربخلا تاهاتم يف

 : ةيريبعت ةفيظو - ج
 يف ةنيعم ةيوه ديدحتو COM نع ريبعتلا صرف درفلل تاهاجتالا رفوت

 طشن وحن ىلع ةيئيبلا تاريثملل ةباجتسالاب هل حمستو «ةيعمتجملا ةايحلا
 وأ لازعنالا ةلاح هنو أماه om هتايح لع يفضي يذلا رمألا «لاعفو

 . ةالابماللا

 عع



 : ةيعافد ةفيظو - 3

 ةَيصخشلا هعفاودو هتاجاحب bis درفلا تاهاجتا of ىلإ لئالدلا ريشت
 .تاهاجتالا تاعوضومل ةيعقاولا وأ ةيعوضوملا صئاصخ اب اهطابترا نم رثكأ
 هتاعارص ضعب ريربتل ةنيعم تاهاجتا نيوكت ىلإ ًانايحأ درفلا اجلي دق كلذل

 يأ .هسفنب هتقثو هتماركب ظافتحالل « ةنّيعم عاضوأ لايح هلشف وأ ةيلخادلا
 .هتاذ عافدلل تاهاجتالا هذه مدختسي هنأ

 تاهاجتالا ملعت

 عضختو .ملعتلاب اهليدعتو اهباستكا نكمي ةّيكولس طامنأ تاهاجتالا نإ
 ضعب نوكتت دقف .ىرخألا كولسلا BUT مكحت يتلا نيناوقلاو ءىدابملل
 نيدشارلا ضعبو نوملعملاو ءابآلا لكشي ثيح «ديلقتلاو ةظحالملاب تاهاجتالا
 نيب دقو .هديلقتو اهكولس ةظحالم ىلع لفطلا لمعي جذامن «نارقألاو ةوخألاو
 نكي تاهاجتالاو ةّيكولسلا LEY نم ديدعلا نأ ,Bandura) 1969( ارودناب
 رودلا gal يحوي اذهو «هديلقتو جذومنلا كولس ةظحالم درجمب اهباستكا
 دنع ةنّيعملا تاهاجتالا ضعب ليكشت يف جذومنك ملعملا هبعلي of نكي يذلا
 بناجلا لوانتي لب ءطقف ينرعملا بناجلا ىلع هريثأت رصتقي ال ذإ «هبالط
 lal مهرثأت نم رثكأ مل كولسب لافطألا رثأتي دقو Lal يفطاعلا

(Manly, 1982)ل ال خلا وأ قحلا وأ لدعلا لوانتت يتلا ةرضاحملاف  
 وأ ملظلل ةضرع ناك اذإ , ميهافملا هذه وحن ملعتملا دنع ةيباجيإ تاهاجتا

 وحن ر ع اهيف بوغرملا تاهاجتالا سرامت جذامنب هديوزت بجي اذل .ناودعلا وأ

 .طقف يباطخلا وأ يظعولا بولسألا ىلع راصتقالا مدعو «يلعف

 يباجتسالا ةيعونب يطارشإلا ملعتلا ةجيتن ىرخأ تاهاجتا نوكتت دقو
 ذيمالت ىدل روطتت ,SKY ةّيبلسلا تاهاجتالا نم ديدعلاف .يئارجالاو
 لالخ نم «ةيئادتبالا لبق امو ةيئادتبالا نيتلحرملا يف ةصاخبو «سرادملا
 ةيميلعتلا عاضوألا ضعبب ةراسلا ريغو ةراسلا ةيلاعفنالا تاربخلا ضعب طارشإ
 وأ ةسردملا ىلع ذيمالتلا ءالؤه لابقإ ىلإ يدؤي يذلا رمألا ؛ةيسردملاو

 ءالك



 ةيباجيإ تاهاجتا يمني «سمحتملاو حماستملاو حرملا ملعملا نإ .اهنع مهماجحإ
 مكهتملاو رخاسلا ملعملا يدؤي امنيب «هذيمالت دنع يسردملا لمعلا وحن
 ةّيمز ةرتف اهبحاص دنع رمتست دق ءةداضم تاهاجتا ةيمنت ىلإ ياقعلاو
 اهيف بوغرملا تاهاجتالا باستكا يف أدج اماه ًارود زيزعتلا بعليو .ةليوط
 ريغ تاهاجتالا فاعضإ ىلإ زيزعتلا فاقيإ وأ باقعلا يدؤي نيح يف ءاهتيوقتو
 هتاينقتو زيزعتلا ةيلآل ملعملا كاردإ ةيمهأ ىلإ ريشي اذهو ءاهيف بوغرملا
 .هبالط دنع ةيباجيإ تاهاجتا نيوكت يف همادختسا تايجيتارتساو

 ةضرع اأ الإ «ريغتلا مواقتو ءًايبسن ةتباث تاهاجتالا نأ نم مغرلا ىلع
 ةداعإلو ءهتئيب تاريغتمو درفلا نيب رمتسملا لعافتلل ةجيتن .ريغتلاو ليدعتلل
 وأ فورظ نم درفلا ةئيب ىلع دجتسي ام ءوض يف ةملعتملا تاهاجت الا ميوقت
 قلعتي اهضعب «لماوعلا نم ةعومجمب تاهاجتالا رييغت ةيلمع رثاتتو .طورش
 لقت رثكأ ناك «تاربخلا ىلع ًاحاتفنا Ast درفلا اذه ناك US «هتاذ درفلاب
 اذه ناك الكف .هتاذ هاجتالا عوضومب gles اهضعبو .هتاهاجتا ليدعتل
 ريغتلل ةضرع لقأ هاجتالا ناك «هتيصخش وأ درفلا تاذب ًاقاصتلا رثكأ عوضوملا
 ريغتلل ةضرع لقأ «هتفاقث وأ هقرع وأ هنيد وحن درفلا تاهاجتاف biel وأ
 ةايحلا يف ايجولونكتلا مادختسا وأ تالصاوملا لئاسو وحن هتاهاجتا نم
 GLE رييغت ىلع مئاقلا درفلاب «ىرخألا لماوعلا ضعب قلعتتو .ةيعمتجملا
 نم لافطألا تاهاجتا رييغت يف ًارثأ رثكأ ملعملا وأ بألاف «مامتهالا عوضوم
 .نيرخآلا نيدشارلا

 يوطنتو «يفرعملا بناجلا ىلع تاهاجتالا رييغت بيلاسأ ضعب دمتعي
 ةصاخلا ةيعوضوملا قئاقحلاو تامولعملا حرشو ةيقطنملا ججحلا مادختسا ىلع
 ,يفطاعلا بناجلا ىلع ىرخألا بيلاسألا ضعب دمتعي اك .هاجتالا عوضومب
 دض وأ وحن اههيجوتو هفطاوعو هتالاعفناو درفلا عفاود ةراثتسا ةيلمع نمضتتو

 موهفم نيب قيفوتلا ىلع فقوتت بولسأ يأ ةيلاعف نأ ريغ «ةنيعم تاعوضوم
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 بولسالاف cell وأ ليدعتلا عوضوم هاجتالا ةعيبطو «درفلل نهارلا تاذلا

 قئاقحلل لبقتو حوتفم لقعب ملعتلا فصتا اذإ الإ الاعف ودغي ال .يفرعملا
 اذإ ءًايبسن ًادودحم موهفملا اذه رثأ حبصي دقو ,ةّيعقاولا تامولعملاو ةيعوضوملا
 عوضوم ناك وأ .ًادئاسو ًايوق هليدعت .يف بوغرملا هاجتالل يفطاعلا نوكملا ناك
 .تاذلا موهفمب ةقيثو THe اذ هاجتالا

 رييغت يف ةيجيردت ةيجيتارتسا عابتاب ءًامومع سفنلا ءالع يصوي
 ناك ءاوس ءًاماودو GUS رثكا اهرثأو ةلاعف ةيجيتارتسالا هذه OY .تاهاجتالا
 وأ piers وأ تامولعملا وأ قطنملا وأ ججحلا ىلع ًائاق مدختسملا بولسألا

 رييغت هيف متي يحاست خانم ريفوتب ءاملعلا ءالؤه يصوي اك . فطاوعلا
 ساسحإ نود مهئاطخاب فارتعالل نيملعتملل ةصرفلا حيتي ثيحب ,تاهاجتالا

 رثكأ هتاهاجتا تناك ًانانئمطا Ast ملعتملا ناك الكف ءةناكملا نادقف وأ ديدهتلاب
 ,Mauly). 1982( ليدعتلا وأ ريغتلل ةيلباقو ةنورم

 ةسردملا وحن تاهاجتالا

 ةعونتملا تاطاشنلاو ةسردملا وحن ةيباجيا تاهاجتا ريوطت نأ نوبرملا ىري

 نأ ريغ «بالطلا دنع هقيقحت ىلإ ةيبرتلا ىعست ماه فده وه ءاهب ةطبترملا
 اذه زاجنا مدع ىلإ ريشي ةديدع ةيسردم مظن يف دئاسلا « يميلعتلا عقاولا

Gaullرهاوظلا ضعب لالخ نم كلذ ىدبتي دقو «هيف بوغرملا وحنلا ىلع  
 نكمي اك «ةسردملا نع بايغلاو .ضفخنملا ليصحتلاو «برستلاك «ةفلتخملا

 وحن بالطلا اهروطي ىلا ةّيبلسلا تاهاجتالا ضعب لالخ نم ىدبتي نأ

 نأ ىلإ ةدع تاسارد ريشت ثيح .يسردملا ماظنلاو ةيساردلا ةدالاو نيملعملا
 ددع دايدزاب لءاضتي .ةّيسردملا تاطاشنلل مهبحو ةسردملا ىلإ لافطألا ليم

 ةراسلا ريغ تاربخلا ىلإ كلذ دوعي دقو :(2010]ل, , 1982( ةّيساردلا مهتاونس

 ةعيبط وأ جاهلا وأ ملعملاب ةقلعتلاو «ةّيسردملا هتايح يف ملعتملا اههجاوي يتلا
 .خلا . . . يسردملا ماظنلا

 يف ريثأتلا ثيح نم ًادياحم ًاعضو تسيل ةسردملا نأ ىلإ عقاولا اذه ريشي
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 بلاطلا ساسحإ يف رثؤي ثداوح نم اهيف يرجي ام OY ,مهتاهاجتاو بالطلا

 ةيلمعب قيثو وحن ىلع طبترت بناوج يهو «ةيتاذلا ةميقلاو ةءافكلاو نمألاب
 ةجيتن بلاطلا ,UL ىتلا ةيسردملا تامالعلاف ,. ةسردملا وحن تاهاجتالا نيوكت
 ةفرعم نم هنكمت يتلا ةماملا نئارقلا ىدحا لكشت hee ةّيملعت ةمهمل هئادأ
 نم ةليوط ةلسلس ربعف .يلبقتسملا هئادأ يف رثؤت يتلاو .هلايح ملعملا فقوم

 ءادأب ةصاخلا هتاردق ىوتسم ديدحت ىلع ارداق بلاطلا ودغي ةّيميلعتلا ماهملا

 ماهملا هذه وحن ةّيلبقتسملا هتاهاجتا يف رثؤي يذلا رمألا «ةنيعم ةّيملعت ماهم

 نيذلا يئادتبالا ثلاثلا فصلا ذيمالت نأ ءالثم نبت دقف .لاعف لكشب
 ةدام يف ليصحتلا ثيح نم مہنارقأ نم / 7١ لضفأ دادع يف نوعقي

 نيذلا ذيمالتلا نم alll هذه وحن ةّيباجيإ AT تاهاجتا نوكلمي .تايضايرلا
 يف ذيمالتلا ءالؤه نيابت نأ نبت اك ءمهنارقأ نم / ۲۰ Gal نمض نوعقي
 ,Bloom) ةيوناثلا ةلحرملا ةيابن ge رمتسا دق تايضايرلا ةدام وحن مهتاهاجتا

(1977, 

 نم ةعومجم بلاطلا ىدل مكارتت ,ةيسردملا تاوئسلا رارمتسا ىدلو

 ىلع لئالدلا هذه ميمعتب أدبيو «يسردملا هئادأب ةقالعلا تاذ ةنيابتملا لئالدلا

 ًاقيط كلسي مث نمو «لشفلا وأ حاجنلاب هسفن ىلع مكحيو ,ةّيسردملا هتءافك
 تاهاجتا يف سيل «ةيسردملا تاربخلا رثأ ىلإ ريشي يذلا رمألا .مكحلا اذه

 .ًاضيأ تاذلا وحن هتاهاجتا يف لب «بسحف ةسردملا وحن بلاطلا

 Marjoribanks, 1976 Good, Biddle, and) ةديدع تاسارد. تلوانت دقو

Brophy, 19753)بالطلا تاهاجتاو ىساردلا ليصحتلا نيب ةقالعلا ةسارد  
 تاطاشنلاب اضرلا ززعي يسردملا حاجنلا نأ تنيبو «تاذلاو ةسردملا وحن
 تاذلا موهفم ززعي اك .ةّيلبقتسملا يسردملا حاجنلا تالامتحا ديزيو ةيسردملا

 لشفلا نع مجانلاو اضرلا مدعب روعشلا يدؤي نيح يف .بالطلا دنع
 وحن ىلع تاذلاو ىسردملا لمعلا وحن ةّيبلس تاهاجتا ليكشت ىلإ يسردملا

 ْ .ةسردملا ةيهاركو «لازعنالاك ءءاوس
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 ميقلا

 يظح يذلا يملعلا مامتهالاب ,ةّيتاذلا اهتعيبط ببسب «ميقلا ظحت م

 نم أماه ًانوكم لكشت ان مغر ءىرخألا سفنلا ple تاعوضوم ضعب هب
 ماظن درف لكلف «يناسنإلا كولسلل ًايسيئر ًاددحمو COAL موهفم تانوكم

gedهتامامتهاو هتاجاح «رخآ وأ لكشب سكعيو .هكولس مكحي «يمره  

 ديدحت يف نوثحابلا فلتخا دقو .هيف شيعي يذلا يناقثلاو يعامتجالا ماظنلاو

 اهربتعي نم مهنمو .تاهاجتا اهربتعي نم مهنمف ءاهتانوكمو ميقلا ةعيبط
Litموهفم نيب لخادتلا ىلإ ميقلا ديدحت ةبوعص دوعت دقو .ةّيليضفت  

 .نيموهفملا نيذه نيب قلطملا زييمتلا ىلع ةردقلا مدعو ءهاجتالا موهفمو ةميقلا

 لضفأ نم «هاجتالا نع ةميقلا ZF يتلا صئاصخلا ضعب داريإ ناك امبرو
 ضعب يلي ايفو ءلضفأ وحن ىلع ةميقلا موهفم CLAY DIE ةرفاوتملا قرطلا
 :صئاصخلا هذه مهأ

 ددحت ال يهف .تاهاجتالا نم ًالومشو ًاديرجتو ةيمومع رثكأ ميقلا نإ- ١

 وأ عاضوألا زواجتت «ةدرجم لثمب ددحت لب ءرشابم وحن ىلع اهتاعوضومب
 وحن «ههاجتا» ددحي ؛ءايزيفلا ملع نم درفلا فقومف «ةيئزحلا تالاحلا

 ريوطت يف هرثأو ملعلا نم هفقوم امأ .«تاذلاب ملعلا اذه تاعوضوم

 .درفلا اذه اهانبتي يتلا ةيملعلا «ةميقلا» ددحيف ءةيعمتجملا ةايحلا

 كلذ دوعي دقو ءاہنم ريغتلل ةيلباق لقأو تاهاجتالا نم ًاتايث رثكا ميقلا نإ ۲

 ىلإو .هتاهاجتاب هتديقع ىوتسم نم ىلعأ ةميقب درفلا ةديقع ىوتسم نأ ىلإ
 . عمتجملاو درفلا ةايح يف ةيمهأ رثكأ ميقلا نوك

 نوكت نأ نکي نيخ ين «يقالخآو يليضفت بناج ىلع ةداع ميقلا يوطنت ٣
 لالخ نم ميقلا ةلأسم sale نوئجابلا لوانتي كلذل «ةيبلس تاهاجتالا

 2 .يقالخألا كولسلا يف مهثحب

 ملا ملعت |
 ةيجولوكيسلا ءىدابملا ةعومجم اهمكحتو «ملعتلا تايلمعل جاتن ميقلا نإ

 ,Hamachek, 1979; Vander Zanden) ىرخألا ملعتلا لاكشأ مكحن يتلا
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 ةظحالملاب «ىرخألا هكولس طامنأ بستكي ابك ةميق درفلا بستكي دقف 1980(

rel,ملعتلا لاكشأ ىلع قبطني ام ةلاحلا هذه يف اهيلع قبطنيو  

 تاريغتم عم درفلا لعافت نم ةجتانلاو ,Bandura) 1977( ىرخألا يعامتجالا

 رظن تاهجوب نولبقي ءمہنم نسلا يثيدح ةصاخبو «دارفألا نم ريثكلاف «هتئيب
 ةجيتن هميق ضعب درفلا بستكي دقو «مهتثيب يف نيماملا صاخشألا وأ مهئابآ
 ضعب باستكا يف باقعلاو زيزعتلا تايلمع رثأو يطارشإلا ملعتلا ءىدابم

 بوغرملا يميقلا كولسلا ةيوقت ىلع زيزعتلا لمعي ثيح «ىرخأ نود ميقلا

 .هيف بوغرملا ريغ كولسلا فاعضإ ىلإ باقعلا يدؤي نيح يف «هيف

 نأ ,Krathwhl, bloom, and Masia) 1964( نورخأ نوثحاب ىريو

 وحن ىلع ةلسلستم Internalization تيوذت تايلمع ربع ثدحي ميقلا باستكا

 درفلا قارغتسا ىدم ىلع ةلادلا ةيكولسلا تاطاشنلا يف ىدبتتو ءىمره
 نوكتتو .ةّيميقلا هماكحا معدتو تاطاشنلا هذه هجوت يتلا ميقلاب همازتلاو
 ىوتسمو «ميقلا لابقتسا ىوتسم «يه تايوتسم ةسخ نم تايلمعلا هذه

 ىوتسمو «ميقلا ميظنت ىوتسمو «ميقلا ليضفت ىوتسمو «ميقلل ةباجتسالا

 يتلا ميقلا عم درفلا كولس قافتاب حضتي يذلا ىوتسملا وهو .ميقلاب مسولا
 .(ثلاثلا لصفلا عجار) اهانبتو اهتوذ

 روطت ريسفتل ًايمره ًاجذوغغ عضيف ,Kohlberg) 1973( جربلوك امأ
 نم يجيردت لاقتنا ىلإ جذومنلا اذه ريشي .ميقلا باستكاو ةيقلخلا ماكحألا

 نمو «.ةّيعامتجالا تايلوؤسملاو تامامتهالا ىلإ GUY ةيصخشلا تامامتهالا
 ءىدابمو ريياعم ىلع دامتعالا ىلإ «ةيجراخ ريياعمو ءقدابم ىلع دامتعالا

 ميقلا يف ريكفتلا ىلإ ALU ةيداملا جئاتنلا يف ريكفتلا نمو ةيتاذ ةيلخاد
 ءيه تايوتسم ةئالث قفو لاقتنالا اذه متيو .ةقلطملا ةيناسنإلا ءىدابملاو

 يتلا تايمستلاو دعاوقلاب درفلا رثأت ىلإ ريشيو «يديلقتلا لبق ام ىوتسملا
 ءةسوملم ةيدام UT نم هكولس نع جتني ايو ءرشلا وأ ريخلل ةفاقثلا اهبسنت
 نارقألا تاعامجو ةرسألا تاعقوتب درفلا رثأت ىلإ ريشيو .يديلقتلا ىوتسملاو

 .ةرشابم ةيدام جئاتن نم هكولس ىلع بترتي امع رظنلا ضغب «عمتجملاو
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 . (سماخلا لصفلا عجار) .اهتاذ لجأ نمو اذ ف ف قل ًاريدقت كلذو

 اهيف ةرثؤلا لماوعلاو ميقلا ريغت

 يف رقت يتلا لماوعلاب رثأتت نأ دب الف «ملعتلل ًاجاتن ميقلا تناك ال
 نونيابتي دارفألا Ob لئاقلا جاتنتسالا حيبي يذلا رمألا ,ىرخألا ملعتلا لاكشأ

 سنجلاو نسلاك .ىرخألا لماوعلا نم ديدعلا يف مينيابتل ةجيتن مهميق يف
 ةيفاقثلا ةيفلخلاو يعامتجالا يداصتقالا عضولاو ةّيملعتلا تاربخلاو تاردقلاو

 يف ًالعف رثؤت ةيسردملا تاربخلا نأ تاساردلا ضعب نيب دقو ساو, 1982(
 تاذلا موهفمو يسردملا لمعلاب ةقالعلا تاذ ميقلا ليدعت وأ رييغت وأ ليكشت

 . يقالخألا كولسلا بناوج ضعبو ةيعامتجالا تاقالعلاو

 ,Hites, 1965; Lehman) 1963( ةّيعبتلا تاساردلا ضعب تراشأ دقل
 ةيسايسلاو ةيقالخألا ميقلا يف يعماجلا خانملاو ةيعماجلا ةايحلا رثأ لوانت يذلا

 دادزي بالطلا BA يدقنلا ريكفتلا نأ ىلإ بالطلا دنع ةينيدلاو ةيعامتجالاو

 ءارآلا دقن ىلع ةردق AST اوحبصأ ثيح «ةّيعماجلا مهتاسارد تاونس دايدزاب

 اوحبصأ امك «ةديدجلا راكفألا وأ ءارآلل Sua رثكأو (awl ةيديلقتلا ميقلاو

 . ةيجولوكيسو ةيعيبط لماوعب ملاعلاو ثداوحلا ريسفت ىلإ ةعزن رثكأ

dy1966( ىرخأ ةسارد  (Pearlin and Kohen,ةنهملا رثأ تلوانت  

 نيبت hae تايموق ىدل ءانبألا ميق يف ةيدلاولا ميقلاو ةيعامتجالا ةقبطلاو

 ًادج ًاريبك افالتخا فلتخت ةئشنتلا بيلاسأو ةيقالخألاو ةيعامتجالا ميقلا نأ

 يف عمتجملل ماعلا يفاقثلا خانملا رث ST دكؤي اذهو «ةمألا وأ ةيموقلا فالتخاب

 ىلإ ءهنم ريبك ءزج يف دوعي يميقلا نيابتلا نأ نبت اک .هدارفأ ميق ليكشت

 اهبحاص fay ىلا ةنهملا هددحت اك «يعامتجالاو يداصتقالاو يقبطلا نيابتلا

 اذه ةيموق نع رظنلا ضغب ian ةيعامتجا  ةيداصتقا ةقبط يف جاردنالل
 ىابنألا ميق نيابت نأ ىلإ Lat ةساردلا هذه جئاتن تراشأو «هتيسنج وأ درفلا

 . ةّيميلعتلا مهتايوتسمب ofl نم رثكأ ةيعامتجالا مهتاقبطو نيدلاولا نهم رثأتي
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 ىوتسملاو ةنهملا هبعلت يذلا ماها رودلا ىلع جئاتنلا هذه لدت ال

 وأ يعمتجملا ىوتسملا ىلع دارفألا ميق نيابت يف يعامتجالا  يداصتقالا

 ًاضيأ يملاعلا ىوتسملا ىلع رودلا اذه ةيمهأ ىلع لدت لب «بسحف يموقلا
 اذه دارفأ ميقب نيدي .نيعم يعامتجا  يداصتقا ىوتسم ىلإ يمتنملاف

 . هتيموق وأ هتيسنج نع رظنلا ضغب .ىوتسملا

 هتعامج plas درفلا رثأت نع ًايئزج مجان ءاهريغتو ميقلا روطت نأ ودبيو
(Reference group) tax Iوأ ةسردملا وأ فصلا ةعامج تناك ءاوس ءاهميقو  

 ةعامجلا هذه بعلت ثيح .خلا ...ةنهملا وأ يدانلا وأ بعللا وأ ةعماجلا

 ةماعلا ءىدابملاو تاهجوملاب هدوزتو ءدرفلا ميق ديدحت يف ادج اماه ارود

 ميقب درفلا مازتلا نأ ,Bower) 1964( تاساردلا ضعب نيب دقو .كولسلل

 هفارحنا لقيو «مهعم اهيضقي يتلا ةينمزلا ةرتفلا لوط دايدزاب دادزي «هنارقا

 نيفرحنملا لايح ًاعاست لقأ ةعامجلا هذه ple تناك املك ؛ةعامجلا ميق نع
 امك «ةيعامتجالاو ةيقالخألا ميقلا نأ ىرخا تاسارد ديفتو .اهميق نع

 نيرخآلا كولسب رثأتت «يناسحإلاو ينواعتلاو يراثيالا كولسلا يف دسجتت

 «بنذلاب رثأتلا ةّيلباقو ءذبنلاو لوبقلا تاعقوتو (مهظعاوم وأ مهلاوقأب سيلو)

 ,Rushton) 1976) «ةيعامتجالاو ةيفرعملا تاراهملا ىوتسمو ةّيلوؤسملا ريياعمو

(Bandura, 1977; Bryan, 1977)ىدم ىلع .اهعيمج لماوعلا هذه لدت .  PE 

 يهو  لماوعلا هذهل هريدقت تايجيتارتسا oF .ةقباسلا هتاربخب درفلا ميق

 يميقلا هكولس bt ددحت UT نم اهنع مجني نأ نكي امو ةملعتم

 .ريبك دح ىلإ يقالخألاو

Pen s\ ولسلا 3 ميقلا 

 LES ةلداعو ةرقتسم the ةيناكمإ رفوي .ًايقالخأ ًايعامتجا ًاماظن نإ
 af oly .ريخلاو قحلاو لدعلا ميهافمل ةكرتشم تاروصت ىلع موقي نأ بجي

 وأ ةقبطلا وأ ةنهملا وأ ةسردملا وأ ةرسألا ىوتسم ىلع تناك ءاوس .ةعامج

 مكحت يتلا دعاوقلا نم ةددحم ةعومجم ىلع te نوكت نأ بجي ءةمألا
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 يف مهاسي درف يأ نأو «يعامتجالا مهكولسو اهدارفأ نيب ةلدابتملا تاقالعلا

 هيدل رفاوتت نأو .دعاوقلا هذه تابثإب مزتلي نأ بجي .ةعامجلا هذه تاطاشن

 عقيس باقعلا نأو ءًاضيأ اهب نومزتلي فوس نيرخآلا ةعامجلا دارفأ نأب ةقثلا
 نيكمهملا دارفألا مازتلا بلطتي «مظنم طاشن يأ OF ءاهكهتني نم لك ىلع

 هذه كاردإ ىلع نورداق دارفألا ءاۆه نأ ضرتفيو .دعاوقلا ضعبب هيف
 ,Cohen) 1966( ءابتاعارمو اهمهفو دعاوقلا

 ةعومجم ىلع يوطني وهف «روصتلا اذه نع يقالخألا كولسلا its ال

 «مهتافرصتو سانلا لاعفأ ميوقتل ريياعمك اهمادختساو اهيئبت بجي دعاوق

 مازتلاب سانلا ءالؤه رعشي ام Wey ««لطاب» وأ «قح» Yel اهيلع مكحلاو

 ةيعامتجالا مهتايحب ةقيثولا ةقالعلا تاذ ميقلا ضعب وحن يوق يفطاع

 امم .ىتش ببسب اهنع عافدلا ىلإ مهعفدي «ةينيدلاو ةيقالخألاو « ةيجولويديالاو

 تاسسؤملا مامتها رربيو «ناسنإلا ةايح يف اهتيمهأو ميقلا هذه ةيويح ىلإ ريشي
 . هتياعرو اهدارفأل يقالخألا كولسلا هيجوت يف اهعيمج ةيعمتجملاو ةيوبرتلا
 م

 هميمعتو يقالخألا كولسلا تابث

 ىلع ةلادلا ةّيكولسلا رهاظملا نم ريبك ددع يف يقالخألا كولسلا ىدبتي

 ءافيإو ناسحإلاو راثيإلاو نواعتلاو ةنامألاو قدصلاك cide ةّيصخش تامس
 لصفلا اذه نم قباس ناكم يف انيأر دقو .خلا . . .تابجاولا ءادأو دوعولا

 « میقلاب مسولا ىوتسم ىلإ فاطملا ale يف يدؤت ميقلا تيوذت ةّيلمع نأ

 ًاقبط ودخيو ءاهانبتي يتلا ميقلا نومضم عم درفلا كولس قباطتي ثيح

 .خلا . . .ًايراثيا وأ ًانواعت وأ ًاصلخم وأ ًاقداص وأ bul .هتافرصتو هلاعفال
 ؟درفلا اههجاوي يتلا عاضوألا ةفاك ىلع ةممعمو ةتباث تامسلا هذه له نكلو

 اذه فيكي مأ .قلطم وحن ىلع يقالخألا كولسلا عابتاب درفلا مزتلي له يأ
 ؟ههجاوي يذلا عضولا وأ فقوملا ةعيبط بسح كولسلا

 تلوانت يتلا ,Hartshrone et al) 1930( ثوحبلا ضعب حئاتن ريشت

 ذيمالت نم لفط )١1٠١( ىلاوح دنع يقالخألا كولسلا بناوج ضعب ةسارد
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 نواعتلا وأ ةنامألاك ةتباث ةيصخش تامس دوجو مدع ىلإ «ةيئادتبالا سرادملا

 نوأجلي مهعيمج لافطألاف ءمئاد وحن ىلع لافطألا كولس يف ىدبتت «راثيإلا وأ

 يذلا لفطلاف ءهيف مه يذلا عضولا ىلع ًادامتعا ءرخآ وأ تقو يف شغلا ىلإ
 يف شغلا سراميس هنأ ةرورضلاب ينعي ال «تايضايرلا ناحتما يف شغلا سراي
 يف يقالخأاللا كولسلا ةسرامم نأ يأ «ىرخأ عاضوأ يف وأ ةغللا ناحتما

 نأو cg at عاضوأ يف كولسلا اذه te ءوبنتلا نم اننكمت ال «نيعم عضو

 جازملاو راثيإلاو نواعتلاو تاذلا طبضو ةعاجشلاو ةلادعلاو قدصلاو ةنامألا

 ىه لب ءاهلمي وأ ام لفطلا ذخأي «لئاضف ةبيقح» لكشت ال «نسحلا

 نأ نيبت ذإ «ةفلتخملا هتايح فورظ يف لفطلا اههجاوي ةددحم عاضوأل فئاظو

 «عساش وحن ىلع نيابتت ٠ ةيقالخألا ةفرعملا تارابتخا يف لافطألا تاجرد

 ىلإ يدؤي يذلا رمألا GLE ءارجإ هيف متي يذلا عضولا فالتخال ًاقبط
 عاضوألا ةفاك ىلع اهنوممعي ةيقالخأ دعاوق نوكلمي ال لافطألا نأب جاتنتسالا

 جئاتن تدكأ دقو .عاضوألا هذه ريغتب دعاوقلا كلت ريغتت لب «مههجاوت يتلا

 ,Mussen et al, 1970; Kohlberg) 1976; قئادح AST ی vel تاسارد

Rosenhan et al, 1976)جاتن تسيل (ةيقالخألاو نأ ةنّيبم ءجئاتنلا هذه لثم  

 تاريثمو عاضوأ جاتن يه لب «ةتباثو ةدحوم ةيفالحنأ ««ةيصخش» وأ «ريمض»

 . اهعونتب عونتتو ءاهفالتخاب فلتخت «ةعونتم ةيئيب

 DSN كولسلا تاريغتم

 كولسلا pila لئاقلا ضارتفالل ةجيتن .سفنلا ede ضعب ماق
 ديدحتل تاساردلا ضعبب ةيئيبلاو ةّيصخشلا لماوعلا ضعبب يقالخألا

 : يه اهولوانت يتلا تاريغتملا مهأ تناكو «كولسلا اذهب ةطبترملا لماوعلا

 :ءاكذلا- ١

Hartshrone et al, 1930, Hetherington and Feldman, 1964; Leveque and 
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Walker, 1970)دادزي شغلا تايلمع باكتزا ىلإ بلاطلا عوزن نأ يأ  

 تاقايسلا وأ عاضوألا يف يفتخت ةقالعلا هذه لثم نأ ديب «هئاكذ لدعم ضافخناب

 ةردقلا ىوذ بالطلا نأ ودبيو .(810:08, 1976( «ةيسردملا ريغ ىرخألا

 نوأجلي اذل «يسردملا لشفلا نم فوخلا ةلكشم نوهجاوي ةضفخنملا ةّيلقعلا

 of ًايكذ بلاطلا نوك نأ .يسردملا مهئادأ نيسحت لجأ نم شغلا ةسرامم ىلإ
 دقو GEV ريغ ءاكذلاف «يقالخأ ريغ of يقالخأ هنأ ينعي ال «يكذ ريغ

 تايلمع يف عبتي هنأل .فشتكي نأ نود شغلا لامعأ !SU بلاطلا بكتري

 ASS لقألا بلاطلا اهعبتي ىتلا لئاسولا نم لضفأ لئاسوشغلا

 :ٌنسلا- ۲
 مهنإف كلذل ««ةءاربلاب» نوزاتمي لافطألا راغص نأ ىلإ ماعلا سحلا ريشي

 هتنامأو لفطلا قدص نأ يأ .ًانس ربكألا لافطألا نم ةنامأ وأ ًاقدص رثكأ
 بناوج ضعب ةقالع تلوانت يتلا ثوحبلا نأ .نسلا يف همدقت ىدل ناضفخني

 ىلعف «مساح وحن ىلع ضارتفالا اذه ديؤت مل نسلاب يقالخألا كولسلا

 نأ ودبي هنأ الإ Gad) BLY نيب ةطيسب ةقالع دوجو ةيناكمإ نم مغرلا

 ءنسلا يف مدقتلاب Lal يه ةطبترملا ىرخألا لماوعلا ضعبل جاتن ةنامألا
 ىلع ةردقلاو «كولسلا بقاوع يف رصبتلا ىلع ةردقلاو ءةرطاخلاب يعولا ومنك

 زاجنا ةقالعو ءاهتبوعص وأ ةمهملا ةيمهأو ,«شغلاىلإ ءوجللا نود ةمهملا زاجنا
 . ,Burton) 1976( خلا . . تاذلا موهفمب ةمهملا

 : سنا ©

 دوعي دقو «ناييصلا نم ةيقالخا AST تانبلا نأ هدافم داقتعا دوسي

 ضعب جئاتن نأ ريغ « ألل دارفألا هبسني يذلا ىعامتجالا رودلا ىلإ كلذ

 ضعب هيف تنيب يذلا تقولا يفف .ءددصلا اذه يف ةضراعتم تناك ثوحبلا

 نإف ءنايبصلا نم ةيقالخأ Ast تانبلا نأ ,Krebs) 1977( تاساردلا
 ‹«ةجيتنلا هذه لثم دكؤت 1 ,Bushway and Nash) 1977( ى yl تاسارد

 كولسلا ثيح نم نايبصلاو تانبلا نيب قورف دوجو مدع نع ترفساو
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 مدع جاتنتسا ىلإ ,Burton) 1977) نيثحابلا ضعب اعد يذلا رمألا ,يقالخألا

 .يقالخألا كولسلاو سنجلا نيب ةقالع دوجو

 : ةعامجلا ريياعم ع

 ءدحاو تفو يف ةددعتم تاعامج ةيوضع يف يرشبلا نئاكلا مهاسي

 وأ rae ءادأب مايقلا هيلع ضرفي يذلا رمألا ءاهب ةصاخلا اهريياعم اهنم كلو

 ىلع مكحلا بجي كلذل .ءاهيلإ يمتني يتلا تاعامجلا نيابتب نيابتت فئاظو

 هذه نأ نيبت دقو «ةّيعجرملا هتعامج ريياعم ءوض 3 هتافرصتو درفلا كولس

 ةهجوملا ةماعلا ءىدابملاو ميقلاب درفلا ديوزت لاحم يف ًايسيئر ًارود بعلت ةعامجلا
 كولسلل ةماه تاددحم ةعامجلا ريياعم نوكت نأ برغتسملا ريغ نمو ءهكولسل 0

 قدص نع تاساردلا ضعب جئاتن ترفسأ دقو ءيقالحأاللا وأ يقالخألا

 يف ةيفصلا تاعومجملا دارفأ تاجرد نيابت نأ ةنّيبم «تاجاتنتسالا هذه لثم

 يف دارفألا ءالؤه اهيضقي ىتلا ةّيئمزلا ةرتفلا دايدزا عم ضفخني «شغلا

 ةعامجلا ريياعم ob يحوي امم ,Vander Zanden) 1980( 55 او ةيفص تاعومجم

 ناك ًايقالخأ ءيفصلا مهكولس ميظنت يف مهاستو اهئاضعأ نيب دوستو روطنت

 وأ ةنامألاب ةّيفصلا تاعامجلا ضعب ماستا ni ام اذه لعلو .كلذ ريغ مأ

 . ىضوفلا وأ ماظنلا وأش غلا

 :ةيعفادلا ©

 بناوج ضعب ديدحت يف اماه ًارود ةّيعفادلا بناوج ضعب بعلت

 ضفخنملا يليصحتلا ىوتسملا وذ بلاطلاف ءبالطلا دنع: يقالخألا 3

 نم هنع مجني نأ نكمي امو لشفلا ةيشخ شغلا ةسرامم ىلإ اجلي دق

alot نيسحت لواحي كلذل «نيرخآلاو تاذلا لايح هفقومب ةقالع تاذ e 

(Hill et al, 1969: Taylor et al, 1966( اذه هفقوم نيسحتل شغلاب يس ردملا 

 طبتري يسردملا لمعلا يف شغلا كولس نأ تاساردلا ضعب جئاتن ترهظأ دقو

 طبتري اك «لشفلا نم فوخلا ةيعفادو زاجنالا ةيعفاد نم ةعفترم تايوتسمب

 ةرطاخملا ىلإ بلاطلا ةعزن دادزت ثيح «ةرطاخملا ةيعفادب كولسلا اذه
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 حمست عضولا طورش تناكو «ةفيعض ةباقرلا تناك اذإ «شغلا باكتراب

 .اهيف بوغرم ريغ بقاوع ثودح يف ببستلا نود شغلا ةسرام ةيناكماب

(Little and Rawe, 1973; Leming, 1978) 

 a ةيقالخألا ت ةيبرتلا تاهاجتا

 يف ميقلاو تاهاجتالا ميلعت ةلكشم نوبرملاو نوملعملاو ءابآلا هجاوي

 ديدعلا راشتناب ةلكشملا هذه ةدح تدادزاو «ليوط نمز ذنم ةيسردملا عاضوألا

 داسفلاك ءةرصاعملا ةيعامتجالا ةايحلا يف ةيقالحأاللا ةيكولسلا طاغنألا نم

 ةيثارتلا وأ ةيفاقثلا ميقلاب مازتلالا مدعو ةيعامتجالا تاقالعلا خسفتو ةوشرلاو

 نييسايسلاو نيركفملاو نيبرملا نم ديدعلا اعد امم ءةيناسنإلا وأ ةينيدلا وأ

 مظنلاو ةسردملا رود نعو «قالخأ ةمزأ» دوجو نع ثيدحلا ىلإ ةداقلاو

 فالتخا مغرو .ةلكشملا هذه لولح داجيإ يف ةفلتخملا ةيوبرتلاو ةيميلعتلا

 ةلوؤسملا ةهجلا ديدحتو ءاهميلعت اهميلعت بجاولا ميقلا ديدحت ثيح نم رظنلا تاهجو

 نأ نكمي يذلا رودلا ةيمهأ لوح ًايرقت ًاماه ًاقافتا كانه نإف < «ميلعتلا اذه نع

 يف ةفلتخم تاهاجتا نوثحابلا ذختا دقو .ةيقالخألا ةيبرتلا يف ةسردملا هبعلت

 كولسلاو ميقلا ميلعت يف اهعابتا بجي يتلا بيلاسألا وأ تايجيتارتسالا ديدحت

 يتلا ةيبرتال ةيفسلفلا سسألا يف ءالؤه فالتخا ةجيتن كلذو «يقالخألا

 dell هاجتالاو ينيقلتلا هاجتالا يه «تاهاجتالا هذه مهأو cle نونمؤي
- 

 .ةدح لع تاهاجتنالا هذه نم دك لي اييف لوانتنو اذه ‹ يحيضوتلا هاجنالاو

 Indoctrination ينيقلتلا هاهحتإلا ~\

 وه «سرادملا ذيمالتل اهنيقلتو ةدئاسلا ميقلا ميلعت ةرورضب داقتعالا نإ

 نأ هاجتالا اذه باحصأ SxS .اهتاذ ةيناسنإلا تاعمتجملا مدق ميدق داقتعا

 بجي هنأو «ةيساردلا جهانملا يف ىلوألا ةناكملا لتحت نأ بجي ةيقالخألا ميقلا

 ةيفرعملا تاراهملا ضعبب بالطلا ديوزت ىلع ةسردملا رودو جهانملا رصتقت ال نأ

 .طقف کلا وا

 راعملاو ميقلا نم ةعومجم كانه نأ ىلإ هاجتالا اذه لاكشأ دحأ ريشي
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 ص تعبنو عمتجملا اهانبت ءاهاودجو اهحالصو اهقدص تبث  ةئّيعم لا ةيقالخألا

alsلايجألا ىلإ ريياعملاو ميقلا هذه لقنت نأ ةسردملا ىلع بجي اذل « هتفاقثو  

 تاهاجتا ريوطتل «ةّيميلعت تاعوضومك رشابم وحن ىلع اهايإ مهنيقلتو ةئشانلا
 نيرخآلا مارتحاو ماظنلاو لدعلاو .ةيساردلا داوملاو ملعتلا وحن اهيف بوغرم

(Christenson, 1977) . 

 ريياعملاو ميقلا نيمضت ىلإ ينيقلتلا هاجتالا لاكشأ نم رخآ لكش ريشيو

 تاسسؤملاف «رشابم ريغ وحن ىلع ةيسردملا مظنلاو جهانملا يف ةيقالخألا
 بجي يتلا دعاوقلا نم ددع ىلع موقت ءاهنم ةدحاو ةسردملاو ءاهعيمج ةيعمتجملا

 هذه يف درفلا هسرامب يذلا يمويلا طاشنلا ءانثأ cle مازتلالاو اه عوضخلا
 ةعاطإو طابضنالاو ماظنلا اهبالط نقلت نأ نكمي ةسردملا نإ .تاسسؤملا

 . ةفلتخملا ةيمويلا ةيسردملا تاطاشنلا ربع راثيإلاو نواعتلاو قدصلاو دعاوقلا

 ثيدحلا مدعو colt ناكم يف سولجلاو «سوردلا ديعاوممب بلاطلا مازتلا نإ

 LEY ميقلا نيقلت يف ةسردملا رود ىلإ ريشت ةلثما يه cold دعب الإ

 ةيبرتلا نأ ىلإ ريشت امك «بلاطلل يمويلا طاشنلا ربع اهيف بوغرملا ةيكولسلا
 Jackson, (gle) قفتملا ريياعملاو ميقلا نيقلتو لقن ةيلمع اهرهوج يف يه

(1968. 

 يفرعملا هاجتالا ۲

 ميلعت يف ينيقلتلا هاهتالا ىلع ءالعلاو نيثحابلا ضعب ضرتعي

 يساسألا هضارتفا نوركنيو «ةيفرعملا لافطألا صئاصخ لهاجتي هنأل «ميقلا

 ةحلاصلا ةنطاوملاو ةيقالخألا ءىدابملا ىلع لافطألا بيردت ةيناكمإب لئاقلا

 مهانب روطتو ينرعملا مهومت ىوتسمب كلذ طابترال «ةدئاسلا ميقلاب مههيقفتو
 ربع روطتي يقالخألا ومنلا نأ ىري ثيح «ٰىحنملا اذه هيجايب وحنيو . ةّيفرعملا

biًادج ةقيثو ةروصب طبتريو «يمره وحن ىلع لسلستمو مظنم يقطنم  

 ميلعت نأ هيجايب دقتعي كلذل .يقطنملا ريكفتلا روطت مست يتلا ومنلا لحارمب

 وأ نزولا ميهافم ميلعت نع ءيش يف فلتخي ال ةيقالخألا ماكحألاو ميهافملا

 «ىلعأ ىوتسم تاذ ةّيقلخ ريياعم نوروطي لافطألا نأو .ةفاثكلا وأ مجحلا
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 ةئيبلا رصانع عم رمتسملاو طشنلا مهلعافت ةجيتنو ءّنسلا يف ًامدقت اودادزا املك
 «لطابلا»و «قحلا» ميهافم نودلوي مهنأو ءاهيف نوشيعي يتلا ةيعامتجالا
 طيحملا ملاعلا مهف ليبس يف ةيعامتجالا مهتاربخ ميظنتو مهدوهج سيركتب

mas 

 ,هيجايب جبنم os ly (Kohlberg et al, 1975, 1977) جربلوك جبنو
 لثمي ال ,ىلعأ ةيقالخأ dey ىلإ cual ةيقالخأ ةلحرم نم مدقتلا نأ نوريو
 ةيجيتارتسا وأ ةينب يف ًاليوحت fe لب «ةدئاسلا ةيفاقثلا ميقلاب ربكأ ةفرعم
 ومنلا ةيلمع ربع ىدبتي يقالخألا ومنلا OY ءأريكبت رثكألا ةيقالخألا ماكحألا
 لب «ييقلتلا هاجتالا باحصأ يعدي اك «رشابم ميلعت ةلأسم سيل وهف ءاهتاذ
 . .ةئيبلا عم درفلا لعافت نع dati ةيفرعملا ىنبلل ميظنت ةداعإ ةيلمع وه
 egal لحارم نم ةلحرم ةيأ يف يقالخألا ومنلا ةقاعإ ةيناكمإب جربلوك دقتعيو
 هلحارم ربع يقالخألا ومنلا ليهست يه «ىلوألا ةيبرتلا ةمهم نأ ىري كلذل
 ميقلاب درفلا كولس مستي ثيح .ىلعألا ىوتسملا ىلإ درفلاب لوصولل « ةفلتخملا
 .ةقلطملا ةيناسنإلاو ةيملاعلا

 ةيقالخألا ماكحألا ةعيبط ىلع زيكرتلا ىلإ جربلوكو هيجايب نم لك عزتي
 اذه تارربم ىلع فوقولل كلذو «مهكولس ىلع زيكرتلا نم رثكأ لافطألا دنع
 ذاختا يف لافطألا ءالؤه اهمدختسي يتلا تايجيتارتسالا ىلعو ءكولسلا
 عانتمالا وأ كولسلا ةسراممب مه حمست يتلاو ءةيقالخألا مهماكحأب تارارقلا
 ومنلا ةسارد تلوانت يتلا ةددعتملا هثوحب ةجيتن «جربلوك لصوت دقو .هنع
 لحارمل نوعضخي HIS تاعمتجملا دارفأ نأ dake تافاقث يف يقالخألا
 ميقلا ضعب نوروطيو «هتاذ يمرحلا لسلستلابو ءاهتاذ يقالخألا ومنلا
 ءنواعتلاو ةاواسملاو ريخلاو قحلاو ةلادعلاك «ةيملاعلا ةغبصلا تاذ ةيساسألا
 ةيلمع ربع ةيقالخألا ميقلا باستكا ةركف قالمزو EAS ضفري كلذل
 .ام عمتجمل يناقثلا نومضملا تيوذت ىلع ةمئاقلا ةئشنتلا

 ضعب ميلعت يف يفصلا لخدتلا LAL جربلوك فارتعا نم مغرلا ىلع
 ةيقالخألا ميقلا ميلعت نأ دكؤي هنأ الإ .يقالخألا ومنلا ليهستو ميقلا
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 مايقلا نيملعملا ىلع بجي هنأ ىريو «ديفم ريغ رمأ the وحن ىلع لافطألل
 ةيفرعملا مهانب عيسوتو ميمعت نم مهنكمت يتلا طورشلاب لافطألا ديوزتب
 نم مهنكمت «ةديدج ىنب ريوطت ىلع مهدعاستو coped ةرفاوتملا ةيقالخألا
 جربلوك ماق دقو .مهتائيب عم ملهعافت GH اهنوهجاوي يتلا عئاقولا ثحب

 ريكفتلا ةراثتسا نمضتت يتلا ةيقالخألا ةيبرتلا جمارب نم ددع ذيفنتو طيطختب -

 ةيقالحخأ ماكحأ يف مهعقوت «مهعم تارواحم ءارجاب كلذو Sab يقالخألا

 :ةيلاتلا ةيسيئرلا طورشلا تارواحملا هه لوانتتو «ةضقانتم

fمهومن ىوتسم اهتعيبط يف زواجتت تالكشمل لافطألا ضيرعت -  

 . نهازلا يقالخألا

 ءالزه اهقلطي يتلا ةيقالخألا ماكحألا يف ضقانتلا بناوج راهظإ ب
 ىوتسمب ةعانقلا مدعب روعشلا صف ريفوتل «تالكشملا كلت ددصب لافطألا

 . مهيدل رفاوتملا يقالخألا ومنلا

 رظنلا تاهجو ةنراقم لفطلل حيتي حماستم يراوح خانم داجيإ -ج
 هون ىوتسم زواجتي يذلا لضفألا ليدبلا رايتخاو ةضقانتملا ةيقالخألا

 .ةيقالخألا ةيفرعملا هانب ليدعت نم هنكميو يقالخألا

 ةلاح ةراثتسا ىلع اهتردق يف تاينقتلا هذمم يساسألا رثألا نمكي

 نيوكت وأ ةنهارلا ةيفرعملا ىنبلا ليدعت صرف ةحاتإو لافطألا دنع نزاوتاللا

 ةفلتخم ةيعامتجا راودأب لافطألا GUS نسحتسي اذل ءةديدج ةيفرعم ىنب

 يف نزاوتاللا تالاح ةراثتساو ةضقانتملا رظسلا تاهجو 45( نم مہنکمت

 . ةيقالخألا مهماكحأ

 Clarification oe وتلا هاجتالا _
 ىلع موقي نأ بجي «ةيقالخألا ميقلا ميلعت نأ هاجتالا اذه وديؤم ىري

 ميقلاب يتاذلا يعولا ريوطت ةيلمع نأ نيضرتفم «ميقلاب نيملعتملا يعو ةراثتسا

 يذلا يبرملا نأو .(515208, 1977) ةيقالخألا ةيبرتلا نم فدحلا وه «ةفلتخملا

 ميقلا لايح اهب نمؤي ناك ولو  ةنيعم رظن ةهجو ضرفي ال هاجتالا اذهب ذخأي
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 رادصإ بنجتيو ءاهعيمج رظنلا تاهجو لبقتي لب ءةعونتملا ةي ةيقالخألا لئاسملاو

 ةيقالخألا مهماكحأ وأ بالطلا تاباجتسا ىلع ةّيمييقت وأ ةيليضفت ماكحأ

 ةيرح» ةصرف ًاحيتم cals مارتحالاب بلاط لك رظن ةهجو ةحلاعم ىلع لمعيو

 ,Kirschenbaum et al). 1977( «ةميقلا رايتخا

 فالتحاب فلتختو ع ةّيبسن ميقلا نأ يحيضوتلا هاجتالا باحصأ دقتعيو

 يتلا ميقلا «ةيملاع» ةركف نوضفريو coals تافاقثلاو تاعمتجملاو تاعامجلا

 ومنلا زيزعت ىلإ ةفداملا ةيميلعتلا هتيجيتارتسا نوضفري اك «جربلوك اهب لاق
 لايجألا نأ نوريو .ومنلا اذه تايوتسم ىلعأ ىلإ ملعتملب لوصولاو يقالخألا

 ةقيثولا BAI تاذ ميقلا نم ديدعلا نأو ءةددعتم تارايخ هجاوت ةئشانلا

 الإ اهمّلعت ىلإ ليبس الو .ضومغلا نم ريثك اهفنتكي .ةفلتخملا LL بناوجب
 يعولا ريوطتل .ةشقانملاو راوحلاب اهتجلاعمو «ةفلتخملا اهداعبأ نايبو اهحيضوتب
 .رحو يلالقتسا وحن ىلع اهنم لضفألا رايتخاو ءاهرابتخاو ole يتاذلا

 ,Simon) 1972: يحيضوتلا هاجتالل نيديؤملا نيثحابلا نم ددع روط دقو

Frazier, 1982(عاضوألا يف ميقلا ا تايجيتارتسالاو جماربلا نم ةعومجم  

 مهميق فاشتكال يعاولا od لذب ىلع مهعجشت و «ةئيأبتم تارايخ م رفوت

 wile d اهقيبطتو ميقلا ليكشت بيلاسأ باص باستكا ىلع مهدعاستو ‹«ةصاخلا

 .ةيعقاولا مهتايح فورظ يف peels ةيقالخأ لكاشم ىلعو «ةنيعم ةيميق
 ‹مهرظن تاهجوو نيرخآلا ميقب بلاطلا يعو ةداع جماربلا هذه بلطتتو

 عوضوم ةيقالخألا لئاسملا وأ ميقلا لوح ةديدجلا راكفألا ضعب باستكاو
 وأ اهتحصب عنتقي تاريربت ىلع ءانب ةّلضفملا ةميقلا رايتخا مث نمو «ثحبلا
 . اهتدئاف

Jel1978( نيثحابلا ضعب  (Bennett et al,ىحيضوتلا هاجتالا ىلع .» 

 «ةاواسملاو لدعلاو ريخلاو GIS .ةقلطم ميق دوجو ىلع ديكأتلا يف هلشف

 ناسنإلا ةايح يف ادج اماه ارود بعلت يتلا ءةينطولاو ةينيدلا ميقلاكو

 ةروطتملاو ةديازتملا تاجاحلا ىلع مئاقلا ماعلا نأ is «ةيناسنإلا تاعمتجملاو
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 وحنلا ىلع «ةميقلا رايتخا ةيرح» أدبم ةسراممب حمسي ال دق .ةعراصتملاو

 ب ةعبتملا ةيجيتارتسالا نكت اهم نكلو «هاجتالا كلذ باحصأ هدشني يذلا

 وأ نيقلت يف اهتيمهأو ةسردملا رودب فارتعالا نم دب ال «ةيقالخألا ةيبرتلا

 ايلا | جاتن ميقلا OY <« ةيقالخألا ةيفرعملا ىنبلا ريوطتو اهحيضوتو ميقلا سرغ

 .ةايحلا هذه ناكرأ نم ماه نكر ةسردملاو «ةيعامتجالا

 ةعونتملا تاساردلا اهرفوت يتلا تامولعملاو قئاقحلا ىلع ًادامتعا اننكمي

 اهريوطتو اهرييغت بيلاسأو ميقلاو تاهاجتالا ملعت ةلاسم تلوانت يتلاو

 لهست يتلا تاهجوملا وأ ءىدابلا ضعب جتنتسن نأ ءاهيف ةرثؤملا لماوعلاو
 :يه ءىدابملا هذه مهأو ¢ ةيسردملا عاضوألا Jd يفطاعلا ملعتلا

 اهيف بوغرملا ميقلاو تاهاجتالا ديدحت ١

 تاهاجتالا نم ةددع ةعومجم ىلع مظنلا وأ جهانملا ضعب يوطنت ال دق

 رمأ كرتيو «ضومخلا يف ملعملاو بلاطلا عقوي يذلا رمألا .ةددحملا ميقلاو

 ىلإ يدؤي دق امم «ةيئاوشعلاو ةفداصملل يقالخألا وأ يميقلا كولسلا ملعت

 Chal نمضتي نأ نسحتسي كلذل ءاهيف بوغرم ريغ ةيكولس طامنأ ريوطت
 لاكشأ ىلع اهتحلاعمو «ةددحملا ةيعمتجملا تاهاجتالاو ميقلا ضعب يسردملا

 ىرخألا ةيفرعملا فادهألا نم اهريغك اهميوقتو اهميلعت يرجي «ةيميلعت فادهأ

 . (ثلاثلا لصفلا عجار)

 ةنسحلا جذامنلاب بالطلا ديوزت-'؟

 جذامنلاب رثأتي «ةركبملا ميلعتلا لحارم يف ةصاخيو celal! of انيأر

 نيرصنع ىلع يوطني «يسردم عضو يأ نأو ءريبك وحن ىلع ال ضّرعتي يتلا

 LAs ءاهيكاجيو اهظحالي of لفطلل نكمي يتلا جذامنلا ضعب نالكشي نييسيئر

 نم هذيمالت كولس يف ًاريثأت رثكأ ٍملعملا لاعفأف ءةيساردلا ةداملاو ملعملا

call afةيفطاعلا فادهألا نومضم عم قفتي ًاكولس سراي نأ هيلع بجي اذل  

 ةصاخبو «ةيساردلا داوملا ضعب نأ اك .هذيمالت دنع اهقيقحت يف بغري يتلا
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 يتلا جذامنلا ّنم ديدعلاب نيملعتملا دوزت ءاهنم ةيعامتجالاو ةيخيراتلاو ةيبدألا
bul Jeهذه رايتخا بجي اذل ءاهتايصخشو اهاطبأ ربع .ةعونتم ةيكولس  

ablتاهاجتالا اهكولس لثمي يتلا تايصخشلا ىلع ديكأتلاو «مكحم وحن ىلع  

 .اهميلعت يف بوغرملا ميقلاو
 ةراسلا ةّيملعتلا تاربخلاب بالطلا ديوزت - ۴

 ةيسردملا تاهاجتالا نم ديدعلا زيزعت ىلع ةراسلا ملعتلا تاربخ لمعت
 ءاشناو «ينواعتلا لمعلا بحو «ةرباثملاو «ةيساردلا داوملا ىلإ ليملاك «ةيباجيالا
 خانم ريفوت ملعملا ىلع بجي اذل «ةءابنلا ةيعامتجالا تاقالعلاو تاقادصلا
 رعاشملاب ساسحالا صرف ذيمالتلل حيتيو «حماستلاو دولاب فصتي يفص

 .اهتمرب ةيوبرتلا ةيلمعلا وحن ةيباجيا تاهاجتا زيزعتل ةراسلا ةيفطاعلا
 ةشقانملاو راوحلا صرف ةحاتإ 4

ASHمغر «يحيضوتلا هاجتالاو ينرعملا هاجتالا باحصأ نم لك  
 مادختسا ةرورض ىلع «.ةيقالخألا ةيبرتلا فادهأ ثيح نم مهفالتخا
 هذه OY قةفلتخملا ةيقالخألا لئاسملاب قلعتي ايف ةشقانملاو راوحلا ةيجيتارتسا
 فارتعالاو نيرخآلا رظن تاهجو ىلإ فرعتلا نم بالطلا نكمت ةيجيتارتسالا

cleوحن ىلع ةلضفملا ميقلا ينبتو يقالخألا مهومت ريوطت ىلع لمعت امك  
 ّْ . ميدل يتاذلا اضرلا Gat يروعش



 ةصالخ

 ثداوح وأ راكفأ وأ صاخشأ وحن ةيكولس تاعزن ىلإ تاهاجتالا ريشت
 روعش ددحيو «يفطاع نوكم : يه تانوكم ةثالث ىللع+يوطنتو .عاضوأ وأ

 اذه نع درفلا هفرعي ام ددحيو «يفرعم نوكمو .هاجتالا عوضوم لايح درفلا

 يكولس طمت قفو فرصتلل درفلا ةعزنددحيو « يكولس نوكمو «عوضوملا

 لدتسي ةيضارتفا تانيوكت يهف «صئاصخلا نم ody تاهاجتالا مستت

 امك .ةيباجيإ وأ ةيبلس نوكت دقو «ملعتلا جاتنو «يرهاظلا SAIL .اهيلع
 ددحتو «تابلا نم عونبو «ةيصخشو ةيعامتجا ةيمهأب تاهاجتالا فصتت

 ةيداصتقاو ةيعفنم ةفيظو COLLEY يدؤتو . .رشابم وحن ىلع اهتاعوضومب
 ۰ . ةيعافدو ةيريبعتو

 قبطني ام اهملعت ىلع قبطنيو . ملعتلاب اهليدعتو تاهاجتالا باستكا متي

 ءاهليدعتو اهبباستكا نكمي ثيح .ءىدابم نم ىرخألا كولسلا طامنا ملعت ىلع

 يكيسالكلا) طارشإلا ءىدابميو (يعامتجالا ملعتلا) ديلقتلاو ةظحالملاب

(slawنم ملعملا رود زربي اذهو .باقعلاو زيزعتلا ءىدايم ةصاخبو  

 . ءىدابملا هذه «احلاعم» و ءاجذومت» هنوك ثيح

 الإ ءاهليدعتو اهملعت قرطو اهتعيبط يح نم «تاهاجت Vis ميقلا نإ

 . يتالخألا كولسلاب ةقيثو ةقالع ىلع اهلعجي يذلا رمألا «يقالخأو يليضفت
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 ءاكذلاو سنجلاو نسلاك لماوعلا نم ددعب يقالخألا كولسلا رثأتي
 ةيبرتلا لاجم يف ةديدع تاهاجتا نوبرملا ىنبتيو .ةعامجلا ريياعمو ةيعفادلاو

 هباحصأ ىريو «ينيقلتلا هاجتالا يه تاهاجتالا هذه مهأو ‹ ةيقالحألا

 تاسسؤملا يف وأ سرادملا يف ذيمالتلل اهنيقلتو ةدئاسلا ميقلا ميلعت ةرورض

 ءىدابملاو ميقلا ملعت نأ هباحصأ cus «يفرعملا هاجتالاو «ىرحألا ةيوبرتلا

 تايوتسم ةاعارم بجي كلذل «ةيملعلا ميهافملا ملعت نع فلتخي ال ةيقالخألا

 هذه بساني وحن ىلع ءىدابملاو ميقلا كلت مهميلعتو .ذيمالتلل يفرعملا ومنلا
 ميقلا ميلعت نأ هوديؤم ىريو «يحيضوتلا هاجتالا .ًاريخأو .تايوتسملا
 نأ نيضرتفم «ميقلاب نيملعتلا يعو ةراثتسا ىلع موقي نأ بجي ةيقالخألا
 .ةيقالخألا ةيبرتلا نم Gl وه .ةعونتملا ميقلاب يتاذلا يعولا ريوطت ةيلمع







 ةيك BV تاراهلا ةعيبط -

 ES BV تاراهلا صئاصخ -

 ةيباجتسالا لسالسلا =

 ياجتسالا لسلستلا ميظنت -
 ةيلخادلا ةعجارلا ةيذغتلا -

 ىكرحلا كولسلا تانوكم
 ٠ يكاردالا نوكملا -
 يقيسنتلا نوكملا -

 يفرعملا نوكملا -

 يصخشلا نوكملا -
 AS PN تاراهملا ملعت

 ةيفرعملا ةلحرملا -
 ةيطابترالا ةلحرملا
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 ةيلالقتسالا ةلحرملا -

 يكرخلا كولسلا ملعت يف th لماوعلا

 ةعجارلا ةيذغتلا -

 .بيردتلا

 يتامولعلا باصعنالا

 we ةيوبرت تاقيبطت -



 دحأ لكشيو .يرشبلا خيراتلا يف ًايسيئر ًارود يكرحلا كولسلا بعلي
 كالتما ىلع اهؤاقبو تاعمتجملا ومن دمتعا دقو .ةيناسنالا !alt طورش مهأ
 مهلكأم نيمأت نم .مهنكمت يتلا ءةيساسالا UL نم ةعومجمل اهدارفأ
 تملعت دقف .مهدوجو رارمتساو مهتايح ىلع ًاظافح مهتكسمو مهسبلمو
 قرطو «ةعارزلا تاودأ ةعانص «ةديدع روطت لحارم ربعو «ةيرشبلا تانئاكلا
 نهملا لوصأو «سفنلا نع عافدلاو برحلاو لاتقلا تالآو .نكاسملا ءانب
 عتمتلا تاناكمإ رفوت يتلا ىرخألا تاراهملا نم ًاددع تملعت اك «ةفلتخملا
 مسرلاو ةضايرلاو ةءارقلاو ةيقيسوملا تالالا ىلع فزعلاك «ةديدع تاطاشنب
 ىلإ ءاهتسرامم لاح يف يدؤت .ةدقعم ةيكرح تاراهم يهو خلا . . . ثحنلاو

 .رورسلاو ةعتملاب روعش

 نم ريثكلا لامهإ ةرورض ىلإ ثيدحلا يجولونكتلا روطتلا ىدأ دقو
 ناسنالاف .روطتلا اذه تاجاح يبلت ةديدج تاراهم ملعتو «ةيدقلا تا راهملا
 نم ديدعلا OY «هسقنب هنكسم ءانبو هسبالم عنص ىلإ ةجاحب دعي مل .يلاحلا
 ءىدابمل نآلا عضخت «يدرف وحن ىلع اهجاتنا متي ناك يتلا تاعانصلاو نهملا
 ةزهجألا ددع ديازتو .ةثيدحلا تافشتكملا نإ .يلآلا جاتنالاو لمعلا ميسقت
 ملعت رصاعملا ناسنالا ىلع ضرفي ءاهعونتو تاينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تالآلاو
 ىكل ءاهتنايصو اهتجمربو ةدقعملا تالآلا ليغشتك «ةعونتم ةديدج تاراهم
 نمو ةثيدحلا تاعمتجملا the ىلع Lb يذلا روطتلا ةبكاوم نم نكمتي
 ةيلآ نع مجانلا غارفلا تاقوأ ديازت نأ امك .روطتلا اذه طورش عم فيكتلا

 هدأ



 يوطنت «ةديدع ةيضايرو ةيحنورتو ةينف تاطاشن ريوطت لإ ىدأ دق ءجاتنالا

 . ىكرحلا كولسلا نم ةفلتخم طامنأ ىلع اهمظعم يف

 يف ًايلوأ Lye بعلت .ةماحلا ةّيعمتجملا تاسسؤملا نم ةدحاوك ةسردملاو
 جهانملا يف كولسلا اذه دوسيو ءنيملعتملا دنع هريوطتو يكرحلا كولسلا ميلعت
 ةلآ ىلع فزعلاو نيولتلاو مسرلاو ةباتكلاف .ةفلتخملا ةيميلعتلا عاضوألاو
 تاودأو ةيربخملا ةزهجالا مادختساو .ةّيضايرلا باعلألاو .ةيقيسوم
 اهب نعي يتلا ةيكرحلا تاراهملا نع ةطيسب ةلثمأ الإ تسيل .خلا . . .سايقلا
 يف لوانتنسو .ةماهلا ةيميلعتلا فادهألا ضعب لكشت gly ع يسردملا ملعتلا
 لحارمو .هصئاصخو «هتانوكمو « يكرحلا كولسلا ةعيبط ةشقانم لصفلا اذه
 ملعتلا تاقيبطت ضعب ًاريخأ لوانتن مث «هيف ةرثؤملا لماوعلاو .هملعت
 . ةّيسردملا عاضوألا ىلع يكرحلا

XS BA تاراهلا ةعيبط 

 هيف ملعتملا ىلع بجي يكولس bis يأ ىلإ ةيكرحلا تاراهملا ملعت ريشي
 ىتلا تاباجتسالا يأ .ةقيقدلا ةيكرحلا تاباجتسالا نم ةلسلس بستكي نأ
 تاراهملا حلطصم سفنلا ءاملع مدختسيو .ةّيمسج تاكرح مادختسا بلطتت
 Psychomotor (ةيكرحسفنلا تاراهملا» حلطصمو ,Motor Skills ٩ ةيكرحلا

Skillsةيكاردإلا 45 رخلا تاراهملا» حلطصمو » )» «Perceptual motor Skills 

 ىلا ةيكرحلا تاراهملا وأ تاباجتسالا وأ كولسلا ىلإ ةراشالل dels» وحن ىلع
 ةيكرحلا تاراهملا نأ يأ ,Harraw) 1972( ًايلضع - ًايبصع ًاقسانت بلطتت
 جاتنإ بلطتيو «يكرح رخآلاو «يكاردإ وأ يسفن امهدحأ «نوبناج نمضتت
 يكاردإلا طاشنلا وأ ةيلخدملا تاريثما نيب قيسنتلا نم ًاعون تاراهملا هذه

Perceptual activity1978( ةّيكرحلا ةباجتسالاو  «(Ellis,تاراهملا لعلو  
 اذه ةعيبط ىلع لاثم ريخ يه «ةرايسلا قئاس ىدل اهرفاوت بجي يتلا ةيكرحلا

 نيب قسني نأ حيحص وحن ىلع هتمهمب مايقلل هيلع بجي ثيح «قيسنتلا
 ةيلمع بلطتت ةرايسلا sols نإ .لاعفأ وأ «تاكرح» نم هب موقي امو «هاري ام»
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 تاريثملا ىلع أرطي يذلا رمتسملا ريغتلا عم ةّيكرحلا تاباجتسالا فيبكت
(Atul!هيجوتو «ةعرسلا سرت رييغتو ‹نيزنبلا ةساود ىلع طغضلا ةدشف  

 عم اهفييكت بجي تاكرح يه خلا .. حباوكلا مادختساو «ةدايقلا ةلجع
 تاينحنملاك ءةدايقلا ءانثأ قئاسلا اهكردي يل ةّيلخدملا ةيئيبلا تاريثملا ةعيبط
 تارايسلا عقاومو ,رورملا تاراشإو .تاعطاقتلاو «قيرطلا يف ةدوجوملا
 ةيدارالا تاكرحلا نم عونلا اذه نيب انه زييمتلا بجو . خلا . . .ىرخألا
 يبصعلا زاهجلا اهب مكحتي يتلا ةيدارإاللا ةيساكعنالا تاكرحلاو ةملعتملا
 . ملعت نودو يلآ وحن ىلع ةداع Gad يتلاو يذلا

 ىلع قبطني ءةرايسلا ةدايقل ةمزاللا ةيكرحلا تاراهملا ىلع قبطني ام
 ريغو ةيجابنملا ةيسردملا تاطاشنلا يف رشتنت دنت يتلا aS للا تاراهملا نم ديدعلا
 ءلقنلا لئاسو وأ نكاسملا جذامن ءانبو «ةيوديلا تاحلاعلاك «ةيجابنملا

ad ols Alyلاصيإ ىلإ ةفداملا ةيكرحلا تاريبعتلاو «ىطنلاو ,ةباتكلاو  
 هذه عيمج نإ . خلا . . , تالاعفنالا وأ تاهاجتالاو رعاشملا و أ تامولعملا ضعب
 تاكرح جاتنال ةيريثملا تاللخدملا عم يكرح ا كولسلا قيسنت بلطتت تاراهملا
 , ,Gagné and Briggs) 1974( ةرهامو ةقيشرو ةيوقو ةقيقدو ةعيرس ةيمسج

 ةيكرخلا تاراهلا صئاصخ

 عاونأ نم هريغ نع هزي يتلا صئاصخلا نم ددعب يكرحلا ءادالا مستي
 رهاظم ا اصح عبرأ نوثحابلا ددح دقو ,Sage) 1971( ,ىرخألا ءادألا
 : يهو alll» يكرحلا ءادالا فصت «ةيساسأ

 ةّيباجتسالا لسالسلا -

 ةّيكرحلا تاباجتسالا نم ةعومجم لثمت .ةروطتم ةّيكرح ةراهم ةيأ ن
 ةزازتها وأ ةكرح ةيأ نإو «تباثو مظنم وحن ىلع ةلسلستملاو ةطبارتملا .ةيئرجلا
 تاباجتسا بلطتت ةراهملا هذه OY aS < ةراهم لكشت ال «ةلصفنم ةيلضع
 تقو يفو , ننيعم ةعرسو هاجتا يف اهنم لك يرجن «ةعونتمو ةددعتم ةيلضع
 ءاهفده وحن ةلسلا ةرك فذق حضويو .اهتاذ ةراهملا ةعيبط هضرفت ددحم
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 هذه ءادا لجأ نم اهرفاوت بجاولا ةمظنملا ةّيكرحلا تاباجتسالا ةلسلس
 ءبسانملا هاجتالا ديدحت !GAD وحن اهعفدو ةركلا ريرحت لبق بجي ذإ ؛ةراهملا
 ينثك «بسانملا يا عضولا ذاختاو «فدملاو ةركلا نيب ةفاسملا ريدقتو
 هذه عيمج نإ .ةنيعم ةوقب ةركلا فدق مث نمو «ةنيعم ةيوازب نيتبكرلا

 ةراهم لكشت ء«ىرخأ ةّيعرف تاباجتسا نم هيلع يوطنت اب «تاباجتسالا
 هذه لسلست نک الكو !dtd) وحن ةركلا ديدست) ةدحاو ةيكرح
 ودبت ثيحب ءةقدو (BLA رثكأ ةراهملا تدغ ًايظنت رثكأ تاباجتسالا

 . ,Gagné) 1965( ةدحاو ةباجتساك

 يباجتسالا لسلستلا ميظنت = 1

 ءةيكرحلا تاباجتسالا لسلست ميظنت ةرورض ىلإ ةّيصاخلا هذه ريشت
 baz يكرح ا ءادألا ودغي يكل «ةددحم ةيباجتسا !Lu ف cL alg ةنوكملا
 ةّيكرحلا تاراهملا وأ ماهملا نم ددع ىلإ أزجتت نأ نكمي Se ةحابسلا ةراهمف

«ie pallرابتعاو «خلا . . .بسانملا سفنتلاو «نيمدقلاو «نيعارذلا ةكرحك  

 وحن ىلع اهيلع بيردتلا يرجي ءاهتاذب ةمئاق ةمهم تاراهملا هذه نم لك
 لماكتم يكرح طمن يف اهعيمج ةيعرفلا تاراهملا ميظنت مث نمو .لقتسم
 . ةحابسلل

 ىلع طغضلاف «ةينامزو ةيناكم لماوع يكرحلا ءادألا ميظنت نمضتي

 مدقلا عضو بلطتي ءةقاوسلا ةراهم نم ةيعرف ةراهم وهو «ةرايسلا حباكم
 (ينمز (ple ةنيعم dad يف طغضلاو .طبضلاب ددحم عضوم يف (يناكم لماع)

 ىلع قبطني هتاذ ءيشلاو .اهتعرسو ةرايسلا ةكرح يف مكحتلل ةبسانم ةوقبو
 سرت رييغت وأ «نيزنبلا ةساود ىلع طغضلاك .ىرخألا ةّيعرفلا تاراهملا
 يف مظتنت اهعيمج تاراهملا هذه نإ .خلا . . .ةدايقلا ةلجع هيجوت وأ «ةعرسلا

 متت ثيحب «ةنيعم ةينامزو ةيناكم لماوع ءوض يف لماكتمو دحاو يكرح طغ
 . ةّيكرحلا تاباجتسالاو ةيكاردإلا تالخدملا نيب قيسنتلا ةيلمع

 . ةيلخادلا ةعجارلا ةيذغتلا

 يوق لكشب ةيتاذلا ةعجارلا ةيذغتلا ىلع ةّيكرحلا تاراهملا ءادأ دمتعي
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 يف ةّيكرحلا تاباجتسالا نم ةجتانلا تاريثملا رثأ ىلإ ةيذغتلا هذه ريشتو .ًادج
 عمتسيسف «ةنّيعم ةملك قطن لفطلا ملعتي امدنعف «ةقحاللا تاباجتسالا ءادأ

 ode ةقالعلا تاذ تامولعملا نم ةعومجم ةيدل رفاوتتسو «ةيظفللا هتباجتسا ىلإ

 يتلاو خلا . . .هضافخنا وأ هعافترا وأ هتحص وأ قطنلا حوضوك ءةباجتسالا

 تيبثت وأ ليدعت وأ رييغت ىلإ هب يدؤتو «ةّيلبقتسملا ةيظفللا هتاباجتسا يف رثؤت
 ةيذغتلاب رثأتت اهعيمح ةيكرحلا تاباجتسالا نأ ودبيو «تاباجتسالا هذه

 ءةياغلل ةريصق تاباجتسالا هذه ةموميد تناك اذإ الإ ,ةّيلخادلا ةعجارلا

 .اهنع ةمجانلا تامولعملا ةجلاعل يفاكلا نمزلا رفاوتب حمست ال ثيحب

 يكرحلا كولسلا تانوكم

 نوموقي «ةّيضايرلا ةيبرتلل ًابردم 4٠ ءاتفتساب ,Fitts) 1965) ستيف ماق
 «يرج «ةحابس) ةعونتمو ةديدع ةّيضاير تاراهم ءادا ىلع بالطلا بيردتب

 . . «لوبسبيب «ةلواط ةرك cbse ةرك «ةلس ةرك «مدق ةرك ءزابمج «سطغ

 عمجا دقو ESA تاراهملا يف اهرفاوت بجي يتلا تانوكملا ىلع فوقولل (خلا

 ةيساسأ تانوكم ةعبرأ ديدحت ىلع ءاهنوملعي يتلا تاراهملا نيابت مغر «ءالؤه

 : يه ةّيكرحلا تاراهملل

 . يكاردإ نوكم ١

 تاراهملا ملعت يف ةماحلا ةيكاردالا لماوعلا ضعب ىلإ نوكملا اذه ريشي

as Aةيسحلا تاريثملا وحن ههابتنا هيجوت ىلع ملعتملا ةردق يف ىدبتت يتلاو  

 وحن ىلع اهكاردإو ءاهملعت يف بوغرملا ةراهملاب ةصاخلا «ةفلتخملا ةيلخدملا
 تاذ ةماحلا نئارقلا ديدحتو ءىرحألا تاريثما نم اهريغ نع اهزييمتو ءديج

 le ةقيثولا ةقالعلا

 dm نوكم - ؟

 مهف نم ملعتملا نكمت يتلا ةعونتملا ةيلقعلا تاردقلاب نوكملا اذه قلعتي

 تارارقلا ذاختاو تايجيتارتساو طيطخت نم هبلطتت امو ملعتلا عوضوم ةراهملا

 !cools SH ملعتلا ةيادب يف تاردقلا هذه رود حضتيو .اهميوقتو ةيسانملا

 . مامتهالا عضوم ةيكرحلا ةراهملا ديقعت دايدزاب اهديقعت ىوتسم دادزيو
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 يقيسنت نوكم ۳

 تاباجتسالاو ةّيسحلا ةيريئملا تالخدملا نيب قيسنتلا ةيلمع نأ انيأر
 نوبردملا عمجأ دقو .ةّيكرحلا تاراهملا رصانع نم اماه ًارصنع لكشت «ةّيكرحلا
 الولف !GHEY» ىلع ةيكرحلا تاراهملا عيمج d ةيلمعلا هذه ةيويح ىلع مهعيمج

 قسن يف ةيئزجلا ةّيكرحلا تاباجتسالا ةلشلس بيترتو .يكرحلا - يسحلا رزأتلا
 ناك ايهم يكرحلا كولسلا عاونأ نم عون يأب مايقلا رذعتل « مظتنم طم

 = .ًاطيسب

 يصخش نوكم = 03

 ريغو ةّيجازملا صئاصخلا ضعبب ةيكرحلا تاراهملا رثأت ىلإ لئالدلا ريشت
ai plريثتست فورظ يف ءودملاب ظافتحالا وأ ءاخرتسالا ىلع ةردقلاك  

 تاردقلاب ةقثلاو ةرطاخملا ىوتسمو ةراثتسالا ةعرس وأ عافدنالاكو «رتوتلا
 .خلا . . .ةيتاذلا

 ةيكرخلا تاراهملا ملعت

 ىلع ةعوتتملا ةّيسردملا عاضوألا يف ةّيكرحلا تاراهملا ملعت جذومن يوطني
 ىلعتلا عوضوم ةراهملا حرش لوانتت يتلا ةمظنملا ثاءارجالا نم ةعومجم
 هتاذ ملعتملا مايق مث نمو ءةراهملا هذه ءادأب موقت جذامنل ملعتلا ضيرعتو
 ةراهملا ملعت نأ نم مغرلا ىلعو .ةبسانملا ةعجارلا ةيذغتلاب هديوزتو ءاهئادأب

 سفنلا ءاملع نإف ءديعب دح ىلإ ةرمتسمو ةلصاوتم ةيلمع لكشي ةيكرحلا
 اذه نإ .اهربع ملعتلا روطتي يتلا ةيسيئرلا لحارملا نم ددع زييمت ىلإ نوعزني
 ءاهيلت يتلا ةلحرملا يف جمدنت ةلحرم لك OY eb وأ ًاداح سيل زييمتلا
 ءادأ ىلع ًارداق ملعتملا ودغي ثيحب «ةراهملا ملعت مدقت ءانثأ .يجيردت وحن ىلع

(Spl bsرتسوبو ستيف زيم دقو اذه .لماكتم  )1967 (Fitts and Posner, 

 : يه ES AI تاراهملا ملعتل ةّيساسأ لحارم ةثالث

 ةيفرعملا ةلحرملا ٣

 .اهتابلطتمو ةمهملا «مهف» ةّيكرح ةراهم ةيأ ملعت ةيادب يف !OLIV لواحي
 بجيو .اهتانوكم يف ريكفتلاو اهئادأ طورشو اهصئاصخ ىلع فوقولاب كلذو
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 ىلع نيملعتملا ةدعاسم ملعتلا نم ةركبملا ةلحرملا هذه يف بردملا وأ ملعملا ىلع

 .ملعتلا عوضوم ةراهملل ةنوكملا ةيعرفلا تاباجتسالا وأ ءازجألا ديدحت

 .حيحصلا يكرحلا كولسلا ىلإ ةيدؤملا ةماملا نئارقلاو قرطلا وحن مههيجوتو

 ټقولا يفو ةدح ىلع ةراهملا ءازجأ نم ءزج لك ةسرامل صرفلا ريفوتو
 نيملعتملا ديوزت مدع ةلحرملا هذه يف ملعملا ىلع بترتي اك .بسانملا

 نيكمت لبق «ةديدج تامولعم ةيأ ءاطعإ مدعو «ةلوطملا ةقيقدلا تاليصفتلاب

 .ةديدج تامولعم ةيأ ءاطعإ مدعو ءةلوطملا ةقيقدلا تاليصفتلاب نيملعتملا

 ٠ .ةقباسلا تامولعملا ةحلاعم نم نيملعتملا OSE لبق

 هذبب ءاهعون ناك امهم ASA تاراهملا ملعتل ةركبملا ةلحرملا فصتت

 قطن ملعتي نأ بجي ءالثم ةّيبنجا ةغل ملعت يف ءىدتبلاف .اهعيمج رهاظملا

 وحن ىلع تاملك يف ةفلتخملا اهتاعيمجت قطنو ءةنكاسلاو ةّيتوصلا فرحألا

 هذه تاوصا جاتنإ ةيفيك هبالطل حرشي نأ انه ملعملا ىلع بجيو «بسانم

 نعو «ًايقلح وأ ًايفنأ فرحلا ناك اذإ اع مهمالعإب كلذو ءاهتاملكو ةغللا

 هتاذ ءيشلا قبطنيو .خلا . . . ةينايتملا تاوصألا قطن ىدل ناسللا عضاوم

 ةلآ ىلع افزع مأ ةرايس ةدايق تناك ءاوس .ئرخأ ةيكرح ةراهم Uf ملعت ىلع
 مهف يه «ةيساسألا ملعتملا ةمهم نإ .ةنيعم تاملك ةباتك مأ ةيقيسوم
 يه «ةيساسالا ملعملا ةمهم نإو ءاهذيفنتو LLY ةّيكرحلا تاباجتسالا

 .اهذيفنت ةيفيك نايبو .ةيكرحلا ةراهملل ةيسيئرلا تانوكملا ىلإ ملعتملا هيجوت

 ةيطابترالا ةلحرملا - ۲

 رثكأ «ملعتلا وأ بيردتلا مدقت ىدل ءةيكرحلا ملعتملا تاباجتسا ودغت

 ريغ تاباجتسالا ىشالتتو Che تاباجتسالا ءادأ ىدل ًاناقتاو ًاروطت
 تاباجتسالا ةلحرملا هذه يف طبترتو .ركبملا ءادألا قفارت دق ىتلا ةبسانملا

 ةدحاو ةّيباجتسا ةلسلس لكشت ثيحب tle نئارقل اهنيب |ميف ةيئزجلا
 نيب طابترالا ملعتب هيبش «ةيطابترالا ةلحرملا يف يكرحلا ملعتلا نإ .ةلماكتمو

 ىلع برضلا ملعت يف كلذ حضتيو .يظفللا ملعتلا يف ةباجتسالاو ريثملا
 جاتنإل نيعم حاتفم ىلع طغضي نأ ملعتملا ىلع بترتي ثيح «ةبتاكلا ةلآلا

 ةيادب يف لعفي ناك امك .ةلآلا حيتافم ةحول ىلإ رظنلا نود هيف بوغرملا فرحلا
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 لدعميو ةطبارتملا تاباجتسالا نم ةنقتم ةلسلس جاتنا هيلع بجي S| «ملعتلا

 ةيئزحلا تاباجتسالا نم ددعل ةنيرق ةّيلكلا ةملكلا حبصت ثيحب «ًايبسن تباث
 ثحي نأ ةيطابترالا ةلحرملا يف ملعملا ىلع بجيو .ةدحاو ةباجتساك ىدبتت يلا
 اهئازجا نم ءزج لك يف سيلو JSS» ةراهملا ءادأ يف ريكفتلا ىلع نيملعتملا

 .لوقعمو تباث لدعم يذو رهام يكرح ءادأ ىلإ مب لوصولل «ةدح ىلع

 ALLY ةلحرملا يف يكرحلا ملعتلا اهقرغتسي يتلا ةينمزلا ةرتفلا نإ
 مهف بلطتت يتلا Gall ةلحرملا يف ةقرغتسملا ةرتفلا نم Lye لوطأ يه
 فقوتي ةرتفلا هذه ديدحت نأ ريغ .خلا . . .اهئادأ طورشو اهتانركمو ةراهملا

 تجاتحا .ًاديقعت رثكأ ةراهملا تناك US ءاهديقعت ىدمو ةراهملا ةعيبط ىلع
 .لوطأ ةرتف ىلإ ةيفرعملا ةلحرملا
 ةيلالقتسالا ةلحرملا ۳

 ملعتملا دعي مل ثيح .يكرحلا ملعتلا لحارم رخآ ةلحرملا هذه لكشت

 ءادألا طغ لقتسي لب «ةراهملل ةنوكملا ةيلاتلا تاباجتسالاب ريكفتلا ىلإ ةجاحب

 هيلع اهسرامت يتلا طبضلا تايلمع نم ررحتي يأ .هتاذب يكرحلا يباجتسالا
 عيطتسي .ةلقتسمو ةلاعف ةراهملا ودغتو «ةقالعلا تاذ ةيفرعملاو !LL ىتوقلا
 نود لوبقم ناقتإ ىوتسمب ةبستكملا ةراهملا ذيفنت ةيلالقتسالا ةلحرملا يف ملعتملا

 يف زكرملا ريكفتلا يدؤي AB «سكعلا ىلع لب «نيريبك ينرعم ميظنتو هابتنا
 .هفاعضإ وأ يكرحلا ءادألا قيوعت ىلإ ةراهملا

 ءاهئادا ةعرس وأ لدعم تابث ينعت ال ةّيكرحلا ةراهملا ةيلالقتسا نإ

 زواجتف .قلطم لكشب تباث ءادأ ىوتسم دوجو مدع ىلإ ريشت لئالدلاف

 تاراهملا ءادأ ىوتسم نسحتو «ةّيضايرلا باعلالا نم ريثكلل ةيسايقلا ماقرالا

 يه «ىرخألا ةينهملا تاراهملا نم ديدعلا روطتو «يعانصلا جاتنالاب ةقلعتملا

Jolأرطي يذلا نسحتلا ءدوعيو . ىكرحلا ءادألا نيسحت ةيناكمإ ىلع ةحضاو  

 ةيلعاف رثكأو ةديدج ةيباجتسا بيلاسأ ريوطت وأ باستكا ىلإ ءادألا اذه ىلع

 . ةيكرحلا ماهملا Lis يف
 تايلمعب ًارثأت لقأ .ةيلالقتسالا ةلحرملا يف يكرحلا ءادألا ودغيو
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 نم ريثكلا ءادأ درفلا عيطتسي ثيح .ىرخأ تاريثم اهببست يتلا لخادتلا

 يف «ةرايسلا ةدايق وأ :ةبتاكلا ةلآلا ىلع برضلا وأ ةباتكلاك « ةيكرحلا تاراهملا

 ىلإ ثدحتلا وأ «عايذملا ىلإ عامتسالاك ءةديدع ىرخأ تاريثم روضح

 ءادا درفلا عيطتسي اك .ةديدش ةّيبلس راثآ ةيأب ءادألا رثأتي نأ نود «نيرخآلا

 راثآ ثادحإ نود «ةّيلصالا ةمهملا ىلإ ةفاضإلاب «ةيوناثلا ةّيكرحلا ماهملا ضعب

 .ةمهملا هذه يف ةماه ةيبيرخت

 يكرحلا كولسلا ملعت يف ةرثؤملا لماوعلا
 ريثكلاب «ىرحخألا ملعتلا عاونأ نم هريغك ES AI تاراهملا ملعت رثأتي

 ةيصخشلا صئاصخلابو ءاهتاذ ةّيملعتلا ةمهملا صئاصخب ةطبترملا لماوعلا نم

 : يهو «لماوعلا هذه مهأ ضعب يلي led لوانتنو «ملعتملل

 Feedback ةعجا لا ةي ةيذغتلا

 ريشتو «يكرحلا ملعتلا يف رثؤت يتلا لماوعلا مهأ ةعجارلا ةيذغتلا ربتعت

 دقو .ام ةّيكرح ةراهمل ve ةعيبط لوح ملعملل رفاوتت يتلا تامولعملا ىلإ

 وأ (ةيكرح لا هتاباجتساب ملعتملا روعش) ًايلخاد تامولعملا هذه ردصم نوكي

 نوكت كلذيو .(ةّيجراخ ىرحخأ ةليسو ةيأ وأ بردملا وأ ملعملا) ءًایجراخ
 ىلإ ريشتو ءةيتاذلا وأ ةيلخادلا ةعجارلا ةيذغتلا :نيعون ىلع ةعجارلا ةيذغتلا

 هروعشك «رشابم وحن ىلع هلاعفأو هتاربخ نم ملعتملا اهقتشي يتلا تامولعملا
 قتلا تاوصألل هعامس وأ «ةحابسلا ءانثأ هسأر وأ هيعارذ وأ هيقاس تاكرحب

 ىلإ ريشتو «ةيجراخلا ةعجارلا ةيذغتلاو «ةييتجأ ةغل ملعت ةيادب يف اهجتني

 ديوزتب «ىرخأ ةيجراخ ةليسو ةيأ وأ بردملا وأ ملعملا موقي يتلا تامولعملا
 اهبنجت بجي يتلاو ةيرورضلا ريغ وأ ةئطاخلا تاباجتسالاب همالعإك cle ملعتملا
 ثناك ءاوس ءةعجارلا ةيذغتلاب ملعتملل رفاوتت يتلا تامولعملا نأ .اهليدعت وأ

 تاليدعتلا وأ تارييغتلا ضعب ءارجإ نم ملعتملا نكمت ,ةّيجراخ مأ ةيلخاد

 تاباجتسالا نم ًابارتقا رثكأ كولسلا اذه ودغي ثيحب « يكرحلا هكولس يف

 . ,Sage, 1971, Nixon and Locke) 1973( اهيف بوغرملا
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 متي ثيح «ةيفيك تامولعم لكش ةيجراخلا ةعجارلا ةيذغتلا ist دق

 «ةحيحص ريغ مأ ةحيحص هتباجتسا ob هرعشت تامولعمب ملعتملا ديوزت
 نأ ملعتملا فرعي امدنع «ديدستلا ملعت يف تامولعملا نم لكشلا اذه حضتيو

 تامولعم لكش ةيذغتلا هذه ذحأت دقو .ال مأ فدهحلا تباصأ دق هتباجتسا

ols (dSماق يتلا ةباجتسالاو فدحلا نيب ةفاسملا رادقم ملعتملا فرعي  le 

 لكشلا نم يكرحلا ملعتلا يف ةيلعاف زثكأ .يمكلا تامولعملا لكش نإ

 لعجي يذلا رمألا «ةقدو ًلليصفت AST تامولعمب ملعتملا دوزي هنأل «يفيكلا
 .لامعأ نم هب مايقلا هيلع بجي امب ةفرعم رثكأ ملعتملا

 ىلوألا SAM ملعتلا يف نيتماه نيتفيظو ءادأب ةعجارلا ةيذغتلا موقت

 نم ast يتلا تامرلعملا صضعبب ملعتملا ديوزت ىلإ ريشتو ءةيمالعإ ةفيظو

 6 ةيزيزعت ةفيظو ‹ةيناثلاو ءاهيف بوغرم ا فادهألا ae وحن هثادا هيجوت

 .اهقبست يتلا ةّيكرحلا تاباجتسالا ةيوقت ىلع ةعجارلا ةيذغتلا ةردق ىلإ ريشتو

 ءةعجارلا ةيذغتلل ةيزيزعتلاو ةيمالعالا بناوجلا نيب زييمتلا بعصي هنأ ريغ
 يف نيتفيظولا نيتاه نم لكل يبسنلا رثألا ديدحت يف تاساردلا لشفت كلذل

 Gould) 1967( يكرحلا ملعتلا

 ىتلاو «ةعجارلا ةيذختلا ةعيبط لوح ةرفاوتملا تامولعملا ءوض ف

 ةعجارلا ةيذغتلا ةّيمهأ ةشقانم اننكمي ءةقباسلا ةليلقلا تارقفلا يف اهانضرعتسا

 :نييلاتلا نيلاؤسلا نع ةباجالا لالخ نم SAI كولسلا ملعت يف

 ؟ةّيكرحلا تاراهملا باستكا يف ًايرورض Sole ةعجارلا ةيذغتلا لكشت له-١

 «ةيلخاد) ةعجارلا ةيذغتلا عون نيابت ةجيتن يكرحل ا ءادالا نیابتي له-؟

 ؟باستكالا اذه يف ةمدختسملا (ةّيمك «ةيفيك «هيجراخ

 يرورض ريغتم يه «ةعجارلا ةيذغتلا نأ ىلإ ةرفاوتملا لئالدلا ريشت

 ةيذغتلا نم ولخت يتلا ةّيكرحلا ةراهملا OY .يكرحلا ملعتلا يف ًادج ماهو
 كحم نم ولخت يأ ءءادالا نسحت ليلد نم «هتاذ تقولا يف ولخت .ةعجارلا

 ما



 . ملعتلا مدقت نود لوحي يذلا رمألا ,بولطملا ءادألا ىوتسم ديدحتل يجراخ

 يف ذخأي «ةرركتملا تالواحملا يف درفلا ءادأ نيابت نأ ىلإ Lat لئالدلا ريشتو
 مدقت ثدحي ال يأ  ةيجراخلا ةعجارلا ةيذغتلا بايغ لاح يف ضافخنالا

 يتاذ ءادأ كحمب ًامازتلا AST حبصي ملعتملا OV - ىرخأو ةلواحم نيب ريبك
 درفلا تاباجتسا ريغت ةيناكمإ ىلإ cle gat ريشي امم «ملعتلا ءانثأ هانبتي (يلخاد)

 لهسيو . ةيجراخلا ةعجارلا ةيذغتلا OLE ينو «لحاد ءادا كحم ىلع ًادامتعا
 ةحص ىدم ملعتملا فرعي مل اف .ديدستلا ملعتب قئاقحلا هذه قدص نايبت
 «نيعم فده وحن بيوصتلا يف ًاريبك ًامدقت زرحي نل ءاهتقد وأ هتباصا
 . ءادالا نيسحت ىلإ يدؤي ال وأ يدؤي دق «ملعتلا ءانثأ ًابتاذ Ke ئيبتيسو
 dle يف ةيلعاف Ast يه «ةّيمكلا ةعجارلا ةيذغتلا ob Lat لئالدلا يحوتو
 لع ةّيمكلا ةيذغتلا قوفت دوعي دقو LAS ةعجارلا ةيذغتلا نم ءادألا نيسحت

 تامولعملا نم ةرفاو ةيمكب ملعتملا دوزت ىلوألا نأ ىلإ «ةيفيكلا ةيذغتلا

 ةيذغتلا تامولعم رصتقت نيح يف «هئادأب ةقالعلا تاذ ةقيقدلاو ةيليصفتلا

 ىلإ نوثحابلا عزني كلذل ءأطخ وأ حص ةملكب ملعتملا ديوزت ىلع ةيفيكلا
 نيبردملاو نيملعملا نوحصنيو «ةّيمكلا ةعجارلا ةيذغتلا مادختسا ليضفت

 . ,Ellis 1978( ةّيكرحلا تاراهملا ميلعت ءانثأ اهتلوازمب

 نم ددع يف اهم ملعتملا ديوزت دعب « ةيجراخلا ةعجارلا ةيذغتلا فاقيا نإ

 نأ ديب «يكرحلا ءادألا ىوتسم يف يجيردت ضافخنإ ىلإ يدؤي .تالواحملا
 ثيح «ملعتلا لبق هيف ناك يذلا ىوتسملا ين ءادألا لعجي ال ضافخنالا اذه

 قبسي يذلا ءادالا ىوتسم ىلع ءًامومع ةعجارلا ةيذغتلا ةلازإ رثأ فقوتي
 ةيذغتلا ةلازإ رثأ ناك ءًاناقتا Ast ىوتسملا اذه ناك US «ةلازالا ةيلمع
 (Interlization) تيوذت ىلع ملعتملا ةردق ىلإ ريشي اذهو «ةيلعاف لقأ ةعجارلا

 ىلع هتردق ىلإو «ةيتاذ ةيلخاد تاكحمك اهينبتو «ةيجراخلا ءادألا تاكحم

 ةعجارلا ةيذغتلا لاكشأ نم لكش ام ىنعٌب ىهو  يتاذلا زيزعتلا ةيلمع ةسرامم

 ly «ىكرحلا هكولس ءادأب ةقالعلا تاذ تامولعملاب هسفن دوزيف - ةّيلخادلا

 دق ةرهاظ يهو «ةبسانملا ريغو ةبسانملا ةّيكرحلا هتاباجتسا نيب زييمتلا نم هنكمت

 .ةيرشبلا تانئاكلا ملعت يف الإ رفاوتت ال
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 بيردتلا

 امم ًاحوضو AT وحن ىلع «يكرحلا كولسلا ملعت يف بيردتلا رثأ ىدبتي
 تاراهملا نم ريثكلا نأ ىلإ كلذ دوعيو «ىرخألا كولسلا طامنأ ملعت يف ىدبتي
 ةلآ ىلع فزعلاو تاودألا مادختساو .ديدستلاو ةباتكلاك ءةيكرحلا
 نم نكمتلل ًايبسن ةليوط ةّينمز تارتفل تاسرامم بلطتت «خلا . . . ةيقيسوم
 ملعتملا مايق ىلإ لاجملا اذه يف بيردتلا ريشيو .لاعفو قيشر لكشب اهئادأ
 ةعجارلا ةيذغتلاب هديوزت دعب .ملعتلا عوضوم ةّيكرحلا ةراهملا ءادأ راركتب

 اذه يدؤيو ,Gagné)» 1977( ءادالا اذه ىوتسم نيسحتل .ةبسانملا ةيمالعإلا

 .ةقدو ًاطبضو ةعرس رثكأ ءادأ ىلإ ةداع راركتلا نم عونلا

 ديدحت سفنلا ءاملع لواح « !SA ملعتلا d بيردتلا iy ًارظنو

 .لاعف يكرح ملعت ىلإ ةيدؤملاو «ةسرامملل ةمظنملا ةّيبيردتلا طورشلا لضفأ
 هيف عتمتي ثيح ع زوملا بيردتلا لكش ؛نيلكش ف طورشلا هذه مظتنت دقو

 نم عونلا اذه lt ثيح «رمتسم ا بيردتلا لكشو ةليعم aS رح ةراهم

 نيذه نم يأ نكلو .باستكالا ةيلمع ءانثأ ةحارلا تارتف نم بيردتلا

 ءلاؤسلا اذه نع ةباجالا فقوتت ؟يكرحلا ملعتلا يف ةيلاعف رثكأ نيلكشلا

Lisىلع  dabةردق بلطتت ةمهملا هذه تناك اذإف .اهتاذ ةيكرح ا ةمهملا  

 ءًايبسن ةليوطلا ةينمزلا ةرتفلا لوطب ًايبلس ءادالا رثأتي دقف ءركذتلا لع ةنيعم

 وأ بعتلا ىلإ يدؤي Ge تارتف رفاوت نود ءًايبسن ةليوط ةّينمز ةرتف قرغتسي
 ,Sage) 1971) ملعتلاو ءادألا قوعي يذلا رمألا «مأسلا

 يكرحلا ملعتلا ف عزوملا بيردتلا ليضفت ىلإ ًٍامومع نوثحابلا عزنيو

 نم عون ىلإ يدؤي رمتسملا بيردتلا Ob مهنم ًاداقتعإ ءرمتسملا بيردتلا ىلع
 «بيردتلا اذه ربع اهراثآ مكارتت Sly «بعتلا نع ةمجانلا ةيفكلا تايلمعلا

 تارتف نأ نوضرتفي كلذل «ةباجتسالا ىلإ ملعتملا ةعزن ضيفخت ىلإ يدؤي ام
 ءءادالا قوعت يتلا فكلا تايلمع يشالت وأ ضافخنا ىلإ يدؤت ةحارلا
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 . ,Ellis) 1978) عرسأ ًايلعت جتني هنأل عزوملا بيردتلا مادختساب نوحصنيو

 !Informational Stress jl باصعنالا - ۳

 يف ضافخنالا ىلإ «بعتلل ةبسنلاب لاحلا وه امك «باصعنالا يدؤي
 ةيلخادلا ةّيلاعفنالا ةلاحلاب باصعنالا ديدحت نكميو . ةيكرحلا تاراهملا ءادأ

 ةمهم هجاوي امدنع وأ «ةيتاؤم ريغ فورظ يف نوكي امدنع درفلا مست يتلا

 رثكأ ءادأل درفلا رارطضاف .اهيف بوغرم ريغ وأ ةجعزم ًاطورش هيلع ضرفت
 هذه ءادأ نع هقيعي دق «يباصعنا عضو ىلإ يدؤي «هنيعب دحاو تقو يف ةمهم نه
 يف اهيلإ هبتني نأ بجي يتلا تاريثملا ةّيمك OF هيف بوغرملا وحنلا ىلع ماهملا
 هذه اهب هدوزت gil تامولعملا le ىلع هتردق زواجتت «ةلاحلا هذه لثم
 1 . تاريثملا

 ةدايق ءانثأ حضاو وحن ىلع باصعنالا نم عونلا اذه ىدبتي دقو
 رورملا تاراشإو ةراملاو تارايسلاب محدزمو فولأم ريغ عراش يف ةرايسلا

bred,خلا . . . 

 يتامولعمل باصعنالا ىوتسم نيب ةقالع دوجو ىلإ لئالدلا ريشتو
 نم نيعم ىوتسم ءوض يف ةيباجيإ ةقالعلا هذه نوكتو «يكرحلا ءادألا ىوتسمو
 ءادالا نيسحت ىلإ ىوتسملا اذه نمض باصعنالا يدؤي ثيحب .باصعنالا
 ةقالعلا كلت ودغت ءًانيعم ًارادقم باصعنالا ىوتسم زواجت اذإ نكلو .يكرحلا

Keءادألا ىلع ةردقلا ضيفخت ىلإ دئازلا باصعنالا يدؤي ثيحب  d 

 ءباصعنالا نم ًانيعم ًارادقم نأ ينعي اذهو ,Miller) 1964( يكرحلا لاجملا
 ضافخنا ىلإ يدؤي رادقملا اذه زواجت نأو ءءادالا نيسحت لجأ نم يرورض
 . ءادالا ىوتسم

 ىكرحلا ءادألا نيسحتل يرورضلا باصعنالا ىوتسم ديدحت فقوتيو
 نم ةمهملا تناك اذإف .ملعتملا صئاصخخ ىلعو ءاهتاذ ةيكرحلا ةمهملا ةعيبط ىلع
 اهبلطتت يتلا لامعالا وأ .ةيمويلا ةيكرحلا تاراهملاك «ينيتورلا وأ لهسلا عونلا
 ىرخأ تاريثم روضح يف !SA ءادالا نسحتي دقف «ةثيدحلا ةيلآلا تاعانصلا

 عم ثيدحلا فارطأ لدابت وأ ئقيسوملا وأ يناغألا ىلإ عامتسالاك «ةيفاضإ

 ها



 هذه لثم دوجو نإف .ًاديقعت رثكألا ماهملا ءادأ ةلاح يف امأ «نيرخألا ضعب
 ىوتسم رثأتي اکو .(ااذ5. 1978) هقوعي وأ ءادألا فعضي دق تاريثملا
 هتردقك «ملعتلا صئاصخ ضعبب رثأتي هنإف «ةيكرحلا ةمهملا ةعيبطب باصعنالا
 . . .ةتتشملا تاريثملا ةمواقمو «ةرباثلا «طوغضلا لمحتو «هابتنالا زيكرت ىلع
 ىلع ةردق AST ناك «صئاصخلا هذه لثمل ًاكالتما رثكأ درفلا ناك املكف .خلا
 .هب ًارثأت لقأ قادأ ناكو «يتامولعملا باصعنالا لمحت

 تامولعملا نم ةقتشملا تاهجوملا وأ ءىدابملا مهأ ضعب يلي ايف لوانتن

 ملعتلا نيسحت يف ريبك دح ىلإ مهاست يتلاو ء«لصفلا اذه يف تدرو يتلا
 : يه ءىدامملا هذه مهأو «ةيملعتلا عاضوألا ف يكرحلا

 ةمهملا مهف = ١

 وه cle ةيكرح ةراهم ملعت ىدل هقيقحت ملعتلا ىلع يغبني فده لوأ نإ
 اذه ىلإ بالطلا لوصو ليهست ملعملا عيطتسيو «هب مايقلا هيلع بجي ام مهف
 جذامنب مهديوزتو ءةيساسألا ةراهملا تانوكم ىلإ مههابتنا هيجوتب فدهلا
 اهئادا يف لضفألا بولسالا ةنّيبم «نقتمو عراب وحن ىلع ةراهملا كلت سرامت
 .ةيلك ةدحاو ةباجتسال ةنوكملا ةيئزحلا تاباجتسالا نم ةلسلس ربع

 ةددحم تانوكم ةسرامت ىلع بيردتلا - ؟

 نوكتت ءاهنم ةدقعملا ةصاخبو ASAI تاراهملا نم ديدعلا نأ انيأر
 زيكرت بجي اذل .ةيساسألا تانوكملا وأ ةيعرفلا تاباجتسالا نم ددع نم
 ةراهملا يف هبيترت بسحو ةدح ىلع نوكم لك ةسرامم ىلع نيملعتملا بيردت
 هذه نيب قيسنتلا ىلع زيكرتلا بجي .تانوكملا ءادأ ناقتا دعبو «ةيلكلا
 ةطيسبلا ةّيكرحلا تاراهملا امأ .ةلماكتم ةدحاو ةباجتساك ةراهملا ودبتل تانوكملا

 نمو «ةئزجتلا ةيلمع ىلإ ءوجللا نود يلك لكشب اهيلع بيردتلا نكميف
 وحن ىلع طبترم ءاهتطاسب وأ ةيكرحلا ةمهملا ديقعت نأ ءانه ركذلاب ريدجلا
 . يكرحلاو يفرعملا هوم ىوتسمو ملعتلا صئاصخب قيثو
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 ةعجارلا ةيذغتلاب ديوزتلا ۳
 لماوعلا مهأ نم يه «يجراخلاو يلخادلا اهيعونب ةعجارلا ةيذغتلا نإ

 مايقلا ةصرف ملعتملل حيتت LEY .هئيسحتو يكرحلا ءادألا ملعت ىلإ يدؤت يتلا
 ىلع هدعاسي يذلا رمألا copes يئادأ كحمب هتنراقم ءوض يف هئادا ميوقتب
 هب مايقلا هيلع يغبني امو .هقيقحت يف مدقتلا ىدمو .هفده ىلإ حضاولا فرعتلا
 نيملعتملا ءادأ ةعباتم ملعتملا ىلع بجي اذل .هيف بوغرملا وحنلا ىلع هزاجنإل
 «بسانملا تقولا يف ةبسانملا ةعجارلا ةيذغتلاب مهديوزتو «ةفلتخملا هلحارم ربع
 , مهئادأ لوح ةيليصفت ةّيمك تامولعمب بالطلا ديوزت نسحتسملا نمو
 . ٍلبقتسملا مهئادأ نيسحتو «بسانملا ميوقتلاب مايقلا نم اونكمتيل

 ةنيابتم عاضوأ يف ءادالا ىلع بيردتلا - 4
 طورشلا ريغ عاضوأ وأ طورش يف ةبستكملا ةيكرحلا ةراهملا ةسرامم نإ

 بلاطلاف .ءادألا يف فعض ىلإ يدؤي دق ءاهيف ملعتلا مت يتلا عاضوألاو
 يف lal ىوتسم ضفخدي دق «ةسردم بعلم يف ةركلا ديدست ملعت يذلا
 تاراهملا ءادأ ىلع هبالط بيردت ملعملا ىلع بجي كلذل «ةرواجم ةسردم بعلم
 ءادألا ىلع مهتردقو مهتءافكب ظافتحالل «ةينابتم عاضوأو فورظ يف ةّيكرحلا
 دعاسي «ةنيابتم تاقايس يف ةّيكرحلا تاراهملا ءادأ ىلع بيردتلا OF .لثمالا
 نود لوحي يذلا رمألا ءةلمتحملا ةيثيبلا تارييغتلا عم هئادأ فييكت ىلع ملعتملا
 . تارييغتلا ode ءادألا رثأت

 يكر لا ءادألا ةسرام ىلع ةبظاوملا  ه

 ءاهتيوقتو اهتيبثت ىلإ يدؤي «ةملعتملا ةيكرحلا ةراهملا ءادأ ىلع ةرباثملا نإ
 هنأ ريغ .ةززعملا ةسرامملاب رمتسم وحن ىلع نسحتي ءادالا of ءًاقباس انيأر دقو
 ىلإ wR ال راركتلاف .راركتلاو ةسرامملا نم عونلا اذه نيب انه زييمتلا بجي
 ءادألا ةظحالمو LIS DI ةراهملا مهفب ًانرتقم ناك اذإ الإ ءادألا نيسحت
 AST ءةديدج ةّيباجتسا طامنأ ينبت لالخ نم هنيسحت ىلع لمعلاو « يكرحلا
 هبالط دعاي نأ ملعملا ىلع بجي كلذل .اهيف بوغرملا ةراهملا زاجنإ يف ةيلاعف
 ىلإ نوكرلا مدعو ءاهتسرام ىلع مهعيجشتو طاغألا هذه لثم ريوطت ىلع
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 طخلا وأ ةحضاولا ريغ ةباتكلا يف راركتلا اذه لثم ىدبتيو .يلآلا راركتلا

 ةيأب | ya pity ds .ةركبملا مهميلعت لحارم d ةنيعم تاباجتسا ءالؤه ىنبت ثيح

 مهئادأ ىوتسم نيسحت ىلإ يدؤت ةديدج تاباجتسا ريوطت وأ باستكال ةلواحم

 اتكلا



ye 

 هصالخ

 باستكا ىلإ يدؤي يكولس طاشن يأ ىلإ ةيكرحلا تاراهملا ملعت ريشي
 لسلستب يكرحلا ءادآلا مستيو .ةقيقدلا ةيمسجلا تاباجتسالا نم ةلسلس

 تانوكم ىلع يوطنيو «ةيتاذ ةعجار ةيذغتب ززعيو «تباثو مظنم يباجتسا
 .ةيصخشو ةيقيسنتو ةيفرعمو ةيكاردإ

 ءةيفرعملا ةلحرملا «يه ةيساسأ لحارم ثالث يكرحلا ملعتلا نمضتي

 .اهئادا طورشو اهصئاصخ ىلإ فرعتلاو ةيكرحلا ةمهملا «مهف» ىلإ ريشتو
 اهنيب ed ةيرورضلا ةيئزحلا تاباجتسالا طابترا ىلإ ريشتو «ةيطابترالا ةلحرملاو
 ىلإ ريشتو «ةيلالقتسالا ةلحرملا ءًاريخأو .ةيرورضلا ريغ تاياجتسالا لامهإو
 يفرعملا طبضلا تايلمعل عوضخلا نود نفتم وحن نع ةراهملا ءادأ نم نكمتلا

 . يكاردالاو

 ةرفاوتملا ةعجارلا ةيذغتلا ءاهمهأ ةعومجم يكرحلا ملعتلا يف رثؤي

 «ملعتلا عوضرم ةراهملا ةعيبطو «هتايجيتارتساو بيردتلا ةيمكو «ملعتملل
 .اهتجلاعم ملعتملا ىلع يغبني تامولعمو تاريثم نم هيلع يوطنت ام ىدمو





 ملعتلا لاقتنا





 .لاقتنالا موهفم -

 .لاقتنالا ةسارد -

 .لاقتنالا براجت ميمصت
Sas! gal -ةيساسألا  . 

 .لاقتنالا رداصم .

 . ماعلا لاقتنالا رداصم .

 .صاخلا لاقتنالا رداصم -

 .لاقتنالا تايرظن -

 . ةباجتسالا - ريثملا ةيرظن -
 . طسوتلا ةيرظن -

 .زيمرتلا نيابت ةيرظن -

 . ةيفرعملا ةيرظنلا -
 .ةيوبرت تاقيبطت -





 ةيجولوكيس ةعيبط لوح ةرفاوتملا تامولعملاو قئاقحلا ةعومجم ريشت
 ملعتلا نأ ىلإ «ةقباسلا لوصفلا يف انم ديدعلا ضارعتسا مت gly «ملعتلا

 ال درفلاف .قباسلا ملعتلاب ديدجلا ملعتلا اهيف رثأتي «ةرمتسم ةيمكارت ةّيلمع
 ام ءوض يف تاربخلا هذه روطي لب «مدعلا نم ًاقالطنا ةديدجلا هتاربخ روطي

 نمف «قباسلا هملعت ءوض يف يأ ءيلعف وحن ىلع تاربخو فراعم نم كلتمي
 ةدايق ملعت وأ «ةاشم ةرايس ةدايق هيلع لهسي «ةصاخلا هترايس ةدايق ديجي

 ءديدج يملعت عضو يف ةقباسلا هتفرعمو هتاراهم مدختسي هنأل «يعارز رارج

 .ةقحال ةديدج عاضوأ يف ملعتلا ىلإ tale عاضوأ يف هملعت ام لقني يأ

 ملعتلا قوعت وأ لهست دق «قباسلا ملعتلا تاربخو تاداع نأ ريغ
 ضعب دجي دق ءةليوط ةينمز ةرتفل ةيكيتاموتأ ةرايس ةدايق داتعا نمف «قحاللا

 ةلآ لع فزعلا ملعت نمو .ةيداع ةرايس ةدايق يف ءدبلا ىدل ةبوعصلا

 ملعت نأ امك «ةهباشم ةيقيسوم ةلآ ىلع فزعلا ملعت هيلع لهسي دق «ةيقيسوم
 ىلإ ةلثمألا هذه ريشت .ىرخأ ةّيبنجأ ةغل ملعت قوعي وأ لهسي دق «ةيبنجأ ةغل
 ضخغب .قحاللا ملعتلا يف قباسلا ملعتلا رثأ نايبل لاقتنالا موهفم مادختسا
 يف قبطني لاقتنالا موهفم نأ يأ ءًاييلس of ًايباجيا رثألا اذه ناك اذإ اع رظنلا
 . قباسلا ملعتلاب ديدجلا ملعتلا قيوعت وأ ليهست ةلاح

 عاضوألا يف ثدحي اك .ةيسردملا عاضوألا يف ملعتلا لاقتنا ثدحيو
 ملعت هيلع لهسي cpl ءىدابم نم نكمتملا بلاطلاف . ىرخألا ةيتايحلا



 d يملعلا ثحبلا ءيدابم نم نكمتملاو «ًاديقعت رثكألا ةيضايرلا تاعوضوملا

 الو .ةيناسنإلا مولعلا يف ثحبلا جهانم ملعت يف ةلوهس دجي «ةيعيبطلا مولعلا
 ةيفرعملا تاطاشنلا و ةيكرحلا تاراهملا ىلع ةيسردملا ces يف لاقتنالا رصتقي

 ءميقلاو تاهاجتالاو فطاوعلاو تالاعفنالا ضعب Lat لوانتي لب «بسحف

 ءةيوناثلا ةلحرنا يف ةيسردملا داوملا ضعب وحن ًانيعم ًاهاجتا نّوك يذلا بلاطلاف
 . ةّيعماجلا ةلحرملا يف ةهباشم ىرخأ داوم ىلإ هاجتالا اذه لقني دق

 ام نأ هدافم ضارتفا ىلع موقي «يسردملا ملعتلا نم ه ًاريبك ابناج نإ

oleةفرغ يف بلاطلا  callىلإ لقتني فوس  csةديدج ةيملعت , 

 فوس «سفنلا ملع وأ تايضايرلا وأ ءايزيفلل ةيساسألا ءىدابملا ملعتي نمف

 ميلعتلا لحارم يف ملعتلا ىل ىلإ «لقألا ىلع اہنم Law وأ ءىدابملا هذه لقني

 هيف بوغرملا وحنلا ىلع ثدحي ال لاقتنالا نأ ديب .اديقعت رثكألا ةّيلبقتسملا

 هملعت ام نيب تابباشتلا وأ تاقالعلا فاشتكا ىلع ملغتملا ةردق مدعل «ًانايحأ
 ريثي ال اذه نأ ريغ .قحال عضو يف هملعتي نأ بجي امو «قباس عضو يف

 لك 5 ثدحي لاقتنالاف ءهمدع وأ لاقتنالا ثودح ةيناكما لوح كوكشلا

 «قباسلا لقعلا ىلع «لمألا ىلع ًايئزج فقوتي «ملعتلا اذه OY cate ملعت
 .لاقتنالا اهيف ثدحي يتلا طورشلا ديدحت ةلأسم يه ةلأسملاف كلذل

 ء«ىرخأ عاضوأ ىلإ «ةنّيعم ةيسردم عاضوأ يف ملعتلا لقتني مل امو
 ءاهلجأ نم عضو يتلا هفادهأ ملعتلا اذه ققحي نلف .ةّيسردم ريغ مأ ةّيسردم

oYلاقتنا  veeبجي اذل «ةيوبرتلا دوهجلاو يعاسملا نم ريثكلا فده وه <  

 ام مادختسا نم هبالط KE يتلا ةيميلعتلا طورشلا لضفأ كردي نأ ملعملا ىلع
 ةقيرطب هبالط ملعي نأ بجي يأ «ةيلبقتسملا ةّيملعتلا مهعاضوأ يف هوملعت

 موهفم ثحب لصفلا اذه لوانتيو اذه .لثمألا لاقتنالا ثودح ةيناكما حيتت

 . ةيوبرتلا هتاقيبطت ضعبو هتايرظنو هجذافو هتسارد قرطو لاقتنالا

 لاقتنالا موهفم

 عضو يف يلبقتسم ءادأ يف قباس ملعت ريثأت ىلإ لاقتنالا موهفم ريشي
 ءةيبلس وأ ةيباجيإ قحاللا ءادألا يف قباسلا ملعتلا راثآ نوكت دقو .ديدج
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Wi,امأ لاقتنالا نوكي  beyلاقتنالا ثدحيو .ًابلاس وأ  Ye)يف  
 يميلعت عضو يف ءادألا ليهست ىلإ قباسلا ملعتلا اهيف يدؤي يلا عاضوألا

 ىلإ ةغل نم نكمتلا يدؤي امدنع لاقتنالا نم عوتلا اذه حضتيو .ديدج

 يتلا عاضوألا يف ثدحيف «يبلسلا لاقتنالا امأ .ىرخأ ةغل ملعت ليهست
 حضتيو «هتقاعإ وأ ديدجلا ملعتلا يف لخادتلا ىلإ قباسلا ملعتلا اهيف يدؤي

 .ةديدج ىرخأ ةغل ملعت «ةّيبنجأ ةغل ملعت قوعي امدنع لاقتنالا اذه

 ةيجولوكيس تاسارد نم ةركبم ةلحرم يف .نوثحابلا لواح دقو

 تاعوضوم ىلإ .نيعم عوضوم ىلع بيردتلا لاقتنا ىدم ةفرعم .ملعتلا
 (Formal Discipline) ةيلقعلا تاردقلل «ىلكشلا ضيورتلا» fae ناكو .ىرخأ

 نأ fall اذه وديؤم ىري ثيح «ددصلا اذهب ًافرطت تاباجالا Ast دحأ
 عساو وحن ىلع رخآ عوضوم ىلإ لقتني ءنيعم عوضوم ىلع بيردتلا
 نيعوضوملا نيذه باستكا نع ةلوؤسملا ةّيلقعلا ةردقلا تناك اذإ ءراشتنالا
 نم ةعومجم نم هذه رظنلا ,ةهجول Gb «يرشبلا لقعلا نوكتيو .ةدحاو
 لالدتسالاو ,tall ةركاذلاك (Faculties). تاكلملا وأ تاردقلا
 تاعوضوم ىلع بيردتلاب تاكلملا هذه ةيوقت نكميو .خلا . . .ةمكاحملاو

 اذه لقتنيو .لالدتسالا ةكلم يوقي ءالثم قطنملا ىلع بيردتلاف ءةنيعم

 نابلطتي قطنملاو تايضايرلا نأ املاط .تايضايرلا ملعت ىلإ «يلاتلاب بيردتلا
 ملعت ىلإ ةينيتاللا ةغللا ملعت لقتني ىنعملا Wey ءلالدتسالا ىلع ةردقلا
 تاغللا باستكا نع ةلوؤسم ةركاذلا of املاط «ةيسنرفإلا وأ ةيزيلكتإلا
 ,ةّيساردلا جهانملا ميمصت يف ءام ةرتف يف ol ةيرظن ترثأ دقو .اهعيمج
 تاظوفحملاو ةينيتاللا ةغللاك  ةيساردلا داولا ضعب Gall هذه تلمش ثيح
 قيقحت يف ًالمأ ةفلتخملا ةيلقعلا تاكلملا ةيوقتل - يروصلا قطنملاو ةيرعشلا
 . عساو وحن ىلع لاقتنالا راشتنا

 ليلد يأ داجيإ نم هنكمت مدعل يلكشلا ضيورتلا أدبم .كيادنروث ضفر

 يهو «لاقتنالا موهفم ريسفتل ةليدب ةيرظنب لاقو ءأدبملا اذه قدص معدي يلعف

 بيردتلا لاقتنا نأ اهدافمو (Identical Elements)» «ةلثامتملا رصانعلا» ةيرظن
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 نيب ةكرتشملاو ةلئامتملا رصانعلا رادقمب ددحتي «رخآ dle ىلإ come لاجم يف
 .ربكأ بيردتلا لاقتنا ناك AST رصانعلا هذه ددع ناك الكف .نيلاجملا

fattyىدم ةلثامتمللا رصانعلا ةركف  Lelyملعتلا فادهأك «لماوعلا نم  

 ضعب جئاتن تديأ دقو .خلا . . .هجهانمو هتاءارجإو هتايجيتارتساو هبيلاسأو

 تاسارد نأ ريغ SSW» روصتلا اذه ,Ellis 1978( ةّيبيرجتلا تاساردلا

 ءةددحملا هراثآو ةماعلا لاقتنالا راثآ نيب زييمتلا ىلع دكؤت .ةرصاعملا لاقتنالا

 .ةّيربخملا ةّيملعتلا ماهملا يف لاقتنالا راثآ تانوكم ليلحت ىلع ًادامتعا كلذو
 دكأتلا ىلإ وأ EY ثودح ةفرعم ىلإ امإ ءًامومع تاساردلا هذه فدهتو
 ةفرعمل ملعتلا اهيلع موقي يتلا ةّيميلعتلا تايجيتارتسالاو تاءارجالا ةعيبط نم

 لضفأ وحن ىلع لاقتنالا موهفم حضتي امبرو .بيردتلا ةرتف ءانثأ هملعت مت ام

 لاقتنالا تاسارد يف ةعبتملا تاحيحصتلا مهأ ىلإ فرعتلا لالخ نم

 . ةّيبيرجتلا

 لاقتنالا ةسارد

 .موهفملا اذه نع ةماع ةركفب SUSY موهفمل قباسلا فصولا اندوزي

 عوجرلا بلطتي «لضفأ وحن ىلع همهفو هطورشو هتعيبط ىلع فوقولا نأ ديب
 ثودح نوثحابلا عقوت اذإف .هتسارد يف ةمدختسملا ةيساسألا قرطلا ضعب ىلإ

 ةغللاك) ديدج ملعتو (الثم ةينابسالا ةغللاك) GL ملعت نيب يباجيا لاقتنا

 اف «نيتغللا نيب ةلئامتملا وأ (AL رصانعلا ضعب دوجول ًارظن (ةيسنرفلا

 . ؟مهتاعقوت قدص نم ديكأتلل اهنومدختسي يتلا تاءارجإلا

 لاقتنالا براجت ميمصت - ١

 تاسارد يف ةديدع ةيبيرجت تاميمصت مادختسا ىلع نوثحابلا جرد

 ميمصتلا وه «تاميمصتلا هذه طسبأ نأ ريغ ,Postman) 1971) لاقتنالا

 ةعومجم دارفأ ءادأب ةّيبيرجت ةعومجم دارفأ ءادأ ةنراقمب ثحابلا هيف موقي يذلا

 ملعتلا  ةنيعم ةيملعت ةمهم ةّيبيرجتلا ةعومجملا دارفأ ملعتي ثيح «ةطباض

 ةيملعت Lage كلذ دعب نوملعتي مث (س) ةمهملا هذه نكتلو  قباسلا
 ءةطباضلا ةعومجملا دارفأ امأ «(ص) ةمهملا نكتلو  قحاللا ملعتلا - ةيلاقتنا

 نا



 eat ,ةّيبيرجتلا ةحلاعملا نم ءاهتنالا دعبو .طقف ةيلاقتنالا ةمهملا نوملعتيف

 ءلاقتنالا رثأ ةفرعمل «ةيلاقتنالا ةمهملا يف دحاو رابتخال نيتعومجملا دارفأ

 ميمصتلا يلاتلا لودجلا نيبيو ءرابتخالا اذه يف نيتعومجملا جئاتن ةنراقمب

 .فوصوملا

 تاءارجالل نوعضخي نيتعومجملا دارفأ نأ ميمصتلا اذه نم حضتي

 دارفأ اهملعتي ثيح (س) ةّيملعتلا ةمهملاب قلعتي ايف الإ cles ةّيبيرجتلا
 ةّيقيقح قورف دوجو نع ةنراقملا جئاتن ترفسأ اذإف .طقف ةّيبيرجتلا ةعومجملا

 ملعت يف س ةمهملا ملعت رثأ) لاقتنالا رثأ ىلإ ىزعتسف نيتعومجملا ءادأ نيب
 ةّيبيرجتلا ةعومجملا تاجرد تناك !ذإ ايباجما لاقتنالا نوكيسو ء(ص ةمهلملا

 ةعومجملا تاجرد تناك اذإ ؛ًايلسو .ةطباضلا ةعومجملا تاجرد نم ىلعأ
 نيتعومجملا ءادأ ناك اذإ امأ ,ةّيبيرجتلا ةعومجملا تاجرد نم del ةطباضلا

 .لاقتنالا ثودح مدع ىلع ليلد اذهف ءًايواستم
 لاقتنالا راثآ جاتنتسا نم قباسلا ميمصتلا مادختساب نوثحابلا نكمتي

 نم مهنكمي ال ميمصتلا اذه نأ ريغ «ص» ةمهملا ىلإ «س» ةمهملا نم ةماعلا

 ضعب ىلإ .هنم ءزج يف لاقتنالا دوعي دقف ءلاقتنالا اذه رداصم ديدحت

 ءةيلاقتنالا ةمهملاو ةّيملعتلا ةمهملا نيب ةدوجوملا تاماشتلاك .ةددحملا لماوعلا

 ةمهملا تابلطتمك «ةماعلا لماوعلا ضعب ىلإ «هنم رخآ ءزج يف دوعي دق اك

 يف نوثحابلا بغري WH ءاهملعت يف ةمدختسملا تايجيتارتسالاو ةّيملعتلا

 ىلع لاقتنالا ردصم ىلع فوقولل ء ةماعلا لماوعلا نع ةددحملا لماوعلا لزع
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 هيف موقي ءرخآ ًايمصت نوثحابلا مدختسي «لاقتنالا رداصم ديدحتلو
 ةيلاقتنالا ةمهملا ملعت مث (س) ةيملعتلا ةمهملا ملعتب ةيبيرجتلا ةعومجملا دارفأ

Uf (Ge)مث (ع) ىرخأ ةيملعت ةمهم نوملعتيف ةطباضلا ةعومجملا دارفأ  
 اذه حاضيا ليبس يف «ضرفنل .(ص) اهتاذ ةيلاقتنالا ةمهملا نوملعتي
 ةمهملا) ةينيتاللا ةغللا ملعت رثأ ةفرعم ديري نيثحابلا دحأ نأ .ميمصتلا

 ضعب دوجول LB (ص ةيلاقتنالا ةمهملا) ةيسنرفلا ةغللا ملعت يف (س ةيملعتلا
 رثأ لزع ىلع لمعي LU «نيتغللا نيتاه نيب ةكرتشملاو ةددحملا لماوعلا

 رثأ نع .تاغللا ملعت يف درفلا قرط وأ تاداعك «ةماعلا لماوعلا لاقتنا
 .ةيسنرفلاو ةينيتاللا نيب ةدوجوملا تاباشتلاك ءةددحملا لماوعلا لاقتنا

 مث ءةينيتاللا ةغللا ةيبيرجتلا ةعومجملا دارفأ ملعتي «فدملا اذه قيقحتلو

 ىرخأ ةغل نوملعتيف ةطباضلا ةعومجملا دارفأ امأ .ةيسنرفلا ةغللا نوملعتي

 دارفأ عضخيو .ةّيسنرفلا ةغللا نوملعتي مث ءالثم ةّيبرعلاك «ةينيتاللا ريغ
 ءاهتنالا دعب (ةيسنرفلا ةغللا) ةيلاقتنالا ةمهملا يف دحوم رابتخال نيتعومجملا
 : يلاتلا لودجلاب «ميمصتلا اذه حضتيو «ةحلاعملا نم

 دارفأ ءادأ نيب ةّيقيقح قورف دوجو نع ةساردلا جئاتن ترفسأ اذإو

 يف ةينيتاللا رثأ ىلإ يأ .ةددحملا لاقتنالا لماوع ىلإ ىزعتسف نيتعومجملا

 مت دق ملعتلا تايجيتارتساو تاداعك .ةماعلا لاقتنالا لماوع نأل .ةيسنرفلا

 .ةماعلا هراثآ نع اهلزعو .ةددحملا لاقتنالا راثآ سايق نم مبنكمي هنأل
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 ةّيساسألا لاقتنالا جذامن ¥

 ةمهملاو ةّيملعتلا ةمهملا يف ةباجتسالاو ريثما رصانع ىلإ | فرعتلا نإ
 نم نيثحابلا نكمت !cag ىف رصانعلا هذه هباشت ةجرد ديدحتو ةيلاقتنالا
 نوعيطتسي كلذبو «هقوعت وأ لاقتنالا زرعت يتلا ةيملعتلا عاضوألا فاشتكا
 هباشتلا ةجرد ءوض dy .ىلعألا هّدح لاقتنالا اهيف غلبي يتلا عاضوألا ديدحت
 فرط نس ةّيملعتلا ةمهملا تاباجتساو تاريثم نيب اهرفاوت نكمي يتلا
 colt ةعبرأ داجيا نكمي ءرخآ فرط نم ةيلاقتنالا ةمهملا تاباجتساو تاريثمو
 : يه ,Ellis) 1978( لاقتنالل ةّيساسأ

 eth lonely ةبباشتم ةيلاقتنالا ةمهملاو ةيملعتلا ةمهملا تاريثم - أ
 : ةبماشتم

 ةبماشم «هتاباجتساو يملعتلا عضولا تاريثم نأ ىلإ جذومنلا اذه ريشي
ottيف جذومنلا اذه لثم ثودح رفاوتيو .هتاباجتساو يناقتنالا عضولا  

 ٤۲ - >5 نأ لفطلا ملعت اذإف «ريبك وحن ىلع ةيسردملا ةّيملعتلا عاضوألا
 ببسي (ةيلاقتنا ةمهم) 49 ٦= ×۷ ملعت هيلع لهسيسف (ةيملعت ةمهم)
 ةمهملا تاريثمو (>“5) ةّيملعتلا ةمهملا تاريثم نيب مئاقلا ريبكلا هباشتلا
 (47) ةّيملعتلا ةمهملل ةباجتسالا نيبو «ةهج نم (50 ةيلاقتنالا
 يباجيا لاقتنا ثدحي اذل .ىرخأ ةهج نم )1£( ةيلاقتنالا ةمهملل ةباجتسالاو
 ءةيلاقتنالا ةمهملا ملعت لهسي ةّيملعتلا ةمهملا ملعت نأ يأ .جذومنلا اذه يف
 تاباجتساو تاريثم نيب هباشتلا دادزا املك لاقتنالا اذه ىوتسم دادزيو
 هذه لئامت ىدل ىصقألا هدح غلبي ثيحب «ةيلاقتنالاو ةّيملعتلا نيتمهملا
 . تاباجتسالاو تاريثملا

 ٠ ةفلتف ايهتاباجتساو «ةبباشتم ةيلاقتنالا ةمهملاو ةيملعتلا ةمهملا تاريثم ب

 a عضولا تاريثم هيف نوكت يذلا عضولا ىلإ جذومنلا اذه ريشي

 ل (1X9) لثم . ةلثامتم ريغ Wn ةهباشتم يلاقتنالا عضولا تاريثمو

 تاباجتسا بلطتتو - ةيلاقتنالا ةمهملا رشه )4 + )و - ةيملعتلا ةمهملا
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dakeةمهملا ةباجتسا (4١)و ةّيملعتلا ةمهملا ةباجتسا - )0£( لثم  
 هجاوي امدنع .يسردملا ملعتلا يف جذومنلا اذه ثودح رتاوتيو . ةيلاقتنالا

 تاباجتساب اهل ةباجتسالا بجيو «.ةبباشتم ةّيعمسو ةيرصب تاريثم لافطألا

 ىلإ ريشي (NE) مقرلا ةباتكب ٩ × ه ريثملل لفطلا بيجتسي دقف «ةنيابتم
 يف ًايبلس رثأ وأ لخادت -١14., 4 + ه ملعت نأ يأ «يبلس لاقتنا ثودح
 ةباجتسا ىلع ةيملعتلا ةمهملا ةباجتسا ميمعت ببسب ء٥٤ =4 ١× ملعت

 ىلع ديكأتلاب يبلسلا لاقتنالا رثأ ضيفخت ملعملا عيطتسيو .ةيلاقتنالا ةمهملا

 نيب قورفلا ىلعو «ةهج نم (ريثلا (jot نيتمهملا نيتاه تاريثم نيب قورفلا
 بالطلا هابتنا هيجوتب كلذو «ىرخأ ةهج نم (ةباجتسالا زيامت) |متاباجتسا
 .اهيلع ةلادلا ةماحلا نئارقلاب مهديوزتو قورفلا هذه ىلإ

ol teeابتاباجتساو «ةفلتخ ةيلاقتنالا ةمهملاو ةيملعتلا ةمهملا  

 .: ةبماشتم

 يملعتلا عضولا تاريثم هيف نوكت يذلا عضولا ىلإ جذومنلا اذه ريشي
 اذه حضتيو ءةهباشتم تاباجتسا بلطتتو «ةفلتخم يلاقتنالا عضولا تاريثمو

 بيجتسي نأ ملعتملا ىلع بجي ثيح chee تاغللا ملعت يف جذومنلا

 ةملك عامس ىدل فوقولاب ةباجتسالاك «ةنيابتم تاريلل ةلئامتم تاباجتساب
 .ةفلتخم ةيرصب تاريثم ضرع ىدل حضتي «S «Stand Up| ةملك وأ فقر

 تاباجتسا بلطتتو »6 20311 +08 و %= ۸۸4۸+۸۸ لش

 ملعت ناك اذإ GEV لاقتنالا ثودح ةيناكماب جذومنلا اذه يحوي .ةلئامتم
 Myf ةيملعتلا ةمهملا نم ملعتملا نكمتي نأ بجي اذل .ًالاعف ةيملعتلا ةمهملا
 .ةيلاقتنالا ةمهملا ملعت رشابي مث

 اهبتاباجتساو «ءةفلتخ ةيلاقتنالا ةمهملاو ةيملعتلا ةمهملا تاريثم د

 ةيملعتلا ةمهملا تاريثم هيف نوكت يذلا عضولا ىلإ جذومنلا اذه ريشي

 JM يف اك ءاهتاباجتساو ةيلاقتنالا ةمهملا تاريثم نع ةفلتخم ءاهتاباجتساو
SWI : 
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 ةمهم) بتك عب + ت + ك و (ةيملعت ةمهم) ۷ 4+5- ١۳
 عاونأ نم عون يأ ثودحب ؤبنتلا ةلالا هذه لثم يف بعصي .(ةيلاقتنا
 نكلو .ةيلاقتنالا ةمهملاو ةيملعتلا ةمهملا رصانع نيب هباشتلا مادعنال «لاقتنالا
 هقرطو ملعتلا ءىدابمك ةماعلا لاقتنالا راثآ نع جذومنلا اذه فشكي دف
 lly .ةددحملا لاقتنالا راثآ طبضل نوثحابلا همدختسي كلذل « هتايجيتارتساو
 1 .لاقتنالاو ملعتلا يتمهم نيب هباشتلا رصانع ىلإ دوعت

 لاقتنالا رداصم

 .ًاعم ةددحمو ةماع وأ .ةددحم وأ ةماع امإ لاقتنالا راثآ نأ مدقت ايف انيأر
 لاقتنالا ردصم بسح كلذو Lele وأ ًاماع نوكي دق لاقتنالا نأ ينعي اذهو
 .رداصملا هذه pal يلي ايف لوانتنو «هتاذ

 ماعلا لاقتنالا رداصم - ١

 ماهم ءادأ يف ةنّيعملا ماهملا نم ةلسلس ةس رامم راثآ ىلإ ماعلا لاقتنالا ريشي
opelلصتت  cheصئاصخ نيب هباشتلا رهاظم نع ةمجانلا راثآلا داعبتسا عم  

 نومضمو ةّيملعتلا ةمهملا نومضم نيب هباشتلا يأ «ماهملا نم نيعونلا نيذه
 ملعت ىلع ةيرشبلا تانئاكلا ةردق نأ ءةداع ظحالملا نمو .ةيلاقتنالا ةمهملا
 اهب قلعتت ماهل ةقباسلا ةسرامملا ةجيتن نسحتي «ةديدجلا تاراهملا وأ ماهملا
 ةقباسلا هتاسرامم ةجيتن ءةبتاكلا ةلآلا ىلع برضلا ديجي نمف .(م88, 1971)
 ةديدج ةبتاك ةلآ ةيأ ىلع لمعلا يف ةبوعص دجي ال ءءادألا نم عونلا اذهل
 ىلعو .ةسرامملا لالخ اهبستكا يتلا تايجيتارتسالاو تاراهملا نم ديفتسي هنأل
 ةقباسلا ماهملا نيب هباشتلا ىلإ دوعي لاقتنالا اذه نم أاءزج نأ نم مغرلا
 . ةسراملل ةماعلا راثالا ىلإ همظعم يف دوعي هنإف .ةديدجلاو

 ماهم وأ تاراهم ةلسلس ملعت ىلع ةردقلا يف يمدقتلا نسحتلا نإ
 لاقتنالا ىلع لاثم وه .ملعتلا لدعم ةعرس ةدايزب ىدبتي يذلاو «ةديدج
 هتظحالم نكمي Gilly (Learning to Learn) «ملعتلا ملعت» نع جتانلا ماعلا
 تالكشملا لحو يظفللا ملعتلا نيب حوارتت يتلا ةّيملعتلا ماهملا نم ديدعلا يف
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(Postman, 1970)ةيرشبلا تانئاكلا رهظتو  Sueملعت» ةرهاظ ىلع ًاحضاو  

 درفلا ملعت اذإف «ةطبارتملا تاملكلا جاوزأ ملعت ماهم ءادأ ىدل «ملعتلا

 يف ةديدج ةلسلس ملعتي ثيحب ةجوازتملا تاملكلا مئاوق نم لسالس ةعومجم

 ددعب هؤادأ سيق اذإ ءءادألا يف ًايجيردت ًانسحت ققحيسف «مايأ ةدعلو موي لك

 ضفخني ددعلا اذه نأ ءءالجب حضتي ذإ ءةمئاق لك ملعتل ةمزاللا تالواحملا

 نيب هباشت يأ دوجو مدع نم مغرلا ىلع .ةديدج ةمئاق لك ملعت ىدل

 رثأ دكؤيو «ةددحملا لاقتنالا SUT لزعي يذلا رمألا ءاهعيمج مئاوقلا تانومضم

 . ماعلا لاقتنالا

 لفط ىلع انضرع اذإف ءزييمتلا ملعت يف ملعتلا ملعت ةرهاظ ىدبتتو

 نيريثملا دحأل ةباجتسالا هيلع ناكو  عبرم ةرئاد  نيفلتخم نيريثم نسلا ريغص
 نيذه نيب زييمتلا ملعتيسف «(ىولحلا نم ةعطق) ةنيعم ةباثا ىلع لصحي ىتح
 تحبصأ ثيحب «ةّيملعتلا ةمهملا ةيوعص تدادزا اذإ نكلو .ةلوهسب نيريثملا

 . . .لكشلاو مجحلاو «نوللاك) ةددعتم داعبأ تاذ وأ ًاهباشت Ast تاريثملا
 ةددعتملا هتاسرامم نأ ريغ .هيف بوغرملا ريثملا زييمت لفطلا ىلع بعصيسف «(خلا

 مادختسا مغر «.تاريثملا زييمت ىلع هتردق نم ديزت فوس «زييمتلا ةيلمعل

 ةعرسلاب ةردقلا هذه تسيق ول ايف .ةقحاللا ةّيملعتلا ماهملا يف ةديدج تاريثم

 يرشبلا نئاكلا ةردقف .لاقتنالا يف ملعتلا ملعت رثأ ىلإ ريشي امم «زييمتلا يف

 نم ةعومجم ينبتو .ةفلتخملا عاضوألا ةجلاعم يف ةماع بيلاسأ لقن ىلع

 هوعدي ام ىلإ حوضوب ريشت «ةنيعم ةّيملعت عاضوأ يف ةبسانملا تايجيتارتسالا
 . ماعلا لاقتنالاب يوبرتلا سفنلا ملع يف نوثحابلا

 لاقتنالل Lt ًاردصم لكشت ىرخأ ةرهاظ sll ملعت ةرهاظب طبترتو
cellيديهمتلا دادعتسالا» ةرهاظ يهو » .Warm - Upةرهاظلا هذه ريشت  

 ىسفنلاو ىمسجلا فيكتلاب ةقالعلا تاذ ةيباجتسالا طامنألا نم ةعومجم ىلإ

 نإ .ةيجازملا ,DLL يدسجلا عضولاو هابتنالا تاداعك «يملعتلا عضولا عم
 لهسي «ىرخأ ىلإ ةيملعت ةراهم وأ ةمهم نم ةّيباجتسالا LEY هذه لاقتنا

 ةرهاظل ةماعلا ةيلاقتنالا راثآلا ىدبتتو .ةديدج ةّيلبقتسم ماهم يف ءادألا

ory 



 ماهم ضعبو ةيكرحلا تاراهملا نم ديدعلا ملعت يف «يديهمتلا دادعتسالا
 ءادأ اهبلطتي ةيعضو تاباجتسا ةعومجم درفلا نوكي ثيح «يظفللا ملعتلا

 ليهستل ىرخأ ىلإ ةمهم نم تاباجتسالا هذه لقنب موقيو «ةيملعتلا ةمهملا
 ةرهاظب ًادج ةهيبش «يديهمتلا دادعتسالا ةرهاظ نإ «ةيلاتلا ماهملا يف ءادألا
 ةرهاظ راثآ نم ةموميد رثكأ ةريخألا ةرهاظلا راثآ نأ ريغ .ملعتلا ملعت
 ,Ellis ةتقؤم LUT تالاح لا نم ريثك يف ربتعت ىتلاو «يديهمتلا دادعتسالا
 تايجيتارتساو تاراهم باستكا نمضتي «ملعتلا ملعت نأ ىنعي اذهو >1978(
 ومش رثكأ وحن ىلع «ىرخأ ىلإ ةيملعت ةمهم نم اهلقن نكمي ةيليسو
 . يديهمتلا دادعتسالاب ةبستكملا تايجيتارتسالاو تاراهملا نم ءارارمتساو

 صاخلا لاقتنالا رداصم - ١

 دادعتسالاو ملعتلا ملعت) ةماعلا رداصملا ىلع لاقتنالا فقوتي ال |

 دقف Lal ةصاخلا رداصملا ضعب دوجو ىلع فقوتي لب eed (يديهمتلا
 ةمهملا تانوكمل ةبباشم وأ ةلثامم ةيلاقتنالا ةمهملا pole وأ تانوكم نوكت
 هباشتلا لماوع نم جتان يباجيا لاقتنا ثودح ىلإ يدوي يذلا رمألا ءةيملعتلا

 ؤبنتلا نم اننكمي ال «لماوعلا هذه لثم رفاوت مدع نأ اك cob SU هذه نيب
 نيب تاقالعلا ةعيبط ىلع فقوتي صاخلا لاقتنالا نأ يأ «لاقتنالا ثودحب

 تاباجتسا نيبو «ةهج نم ةيلاقتنالا ةمهملا تاريثمو ةيملعتلا ةمهملا تاريثم
 تاقالعلل ًارظنو .ىرخأ ةهج نم ةيلاقتنالا ةمهملا تاباجتساو ةّيملعتلا ةمهملا

sellنأ عقوتملا نمف «تاباجتسالاو تاريثملا هذه نيب اهرفاوت نكمي يتلا  

 زييمت ملعتو !BLY ملعتك «ةعونتمو ةددعتم صاخلا لاقتنالا رداصم نوكت
collيف تشقون يتلا ةيساسألا لاقتنالا جذامت ريشتو .ةباجتسالا زيامت ملعتو  

 يذلا لاقتنالا عون ىلإو .رداصملا هذه pal ىلإ لصفلا اذه نم قباس ناكم
 ةمهملا تاباجتساو تاريثم نيب هباشتلا وأ فالتخالا ةجيتن «هب ؤبنتلا نكمي
 . ةّيئاقتنالا ةمهملا تاباجتساو تاريثمو «ةيملعتلا

 لاقتنالا تايرظن

 ةرهاظ ريسفت سفنلا ءالع لواح فيك .لصفلا اذه ةيادب يف انيأر

ory’ 



 اذه قدص مدع كيادنروث نيب فيكو ءلقعلل يلكشلا ضيورتلا أدبمب لاقتنالا

fatدعب تروطت دقو .ةلثامتملا رصانعلا ةيرظنب لوقلا ىلإ هاعد امم ءًايبيرجت  
 نيب تحوارت .«ىتش قرطب ةرهاظلا هذه ريسفت تلواح «ةديدع تايرظن كلذ

 تاريسفتلاو «ةباجتسالاو ريثملا نيب طابترالا موهفمل ةيكيسالكلا تاروصتلا
 نم دودحم ode ىلع دمتعت تايرظنلا هذه تناك الو .كولسلاو ملعتلل ةيفرعملا

 وأ .يلك ريسفت ءاطعا ىلع رداق ريغ اهنم UF نإف «ةيبيرجتلا تاساردلا جئاتن
 اذه يف تايرظنلا مهأ يلي ايف شقاننس كلذل ءملعتلا لاقتنا ةرهاظل يلومش

 ةيرظنو .ءطسوتلا ةيرظنو « ةيكيسالكلا ةباجتسالا ريثما ةيرظن يهو «ددصلا

 . ةيفرعملا ةيرظنلاو «زيمرتلا ةيريغتم

 ةيكيسالكلا ةباجتسالا  ريثملا ةيرظن
 يف «ةباجتسالا ميمعتو ريثما ميمعت يموهفم ةيرظنلا هذه مدختست

 ملعت نأ ريثملا ميمعت موهفم ءوض يف ضرتفتو .لاقتنالا ثودح ريسفت
 نيب ةديدج تاطابترا ملعت ىلإ لقتني «ةنيعم ةباجتساو نيعم ريثم نيب طابترالا

 ريثملا نيب طابترا نوكت اذإف «لوألا ريثملل ةماشملا تاريثملاو ةباجتسالا هذه

 لكشتتو ol gly ا تاريثملا ىلإ طابترالا اذه fared «ب» ةباجتسالاو «ا»

 ملعتملا بيجتسي ثيحب «ب وأو «بو أو «بو ا نيب ةديدج تاطابتزا
 ةوق تاريثملا هذه بستكت يأ «ةبماشتملا تاريثملل «ب» ةدحاو ةباجتساب

 .«ب»و «ا» نيب hell طابترالا ملعت ةجيتن «ةيطابترا

 هباشتلا دايدزاب دادزت «يلاقتنالا طابترالا ةوق نأ ىلإ ةيرظنلا هذه ريشتو

 ةباجتسالا تناك اذإ «ةيلاقتنالا ةمهملا تاريثمو «ةيملعتلا ةمهملا تاريثم نيب

 لاقتنا ثدحي نلف «تاريثلا هذه نيابت ةلاح يف امأ ils تاريثملا هذه

 تاساردلا ضعب نأ ريغ ءريثملا ميمعت طورش رفاوت مدعل «قالطالا ىلع

 ,Kausler) 1974( اا هذه لثم يف و لس لاقتنا ثودح ةيناكما ىلإ تراشأ

 نع LS فلتخملا «ج» ريثخلا ىلع «ب» ةباجتسالا ميمعتب ملعتملا موقي ثيح

 ةباجتسالا رشم ا ةيرظن لشف ىلإ ريشي يذلا رمألا ««ا» يلصألا ريثملا

 ريثملا ميمعت موهفم ىلع ًادامتعا dla یک ريسفت دانا يف ةيكيسالكلا



 ىرتو «هباشم وحن ىلع ةباجتسالا ميمعت موهفم ةيرظنلا هذه مدختستو
 ىلإ لقتني فوس «ب» ةباجتسالاو «ا» ريثملا نيب بستكملا طابترالا نأ

 يتلا تاباجتسالا هباشتل ًارظن خلا ...ٌبو | و ١ Sy نيب ةديدج تاطابترا
 تاباجتسالا تبباشت اذإ يباجيا لاقتنا ثودح معقوتي اذل «؛ا» ريثملا اهبلطتي
 . ةلثامتم تاريثم اهيلطتت يتلا

 ءلثمألا هجولا ىلع يلاقتنالا ملعتلا يف ميمعتلا ةيلآ نم ةدافتساللو

 تاريثم نيب فالتخالاو هباشتلا رصانع هبالطل cm نأ ملعملا ىلع يغبني

 ةلوليحلل LEY ةمهملا تاباجتساو تاريثمو ءةيملعتلا ةمهملا تاباجتساو
 . ىصقألا هّدح ىلإ يباجيإلا لاقتنالاب لوصوللو « يبلس لاقتنا ثودح نود

 Mediation theory طسوتلا ةيرظن

 الإ ,ةّيكيسالكلا ةباجتسالا ريثما ةيرظنل ًادادتما ةيرظنلا هذه ربتعت
 ثداوحلا نيب لخدتت ىتلا ةطسوتملا ةّيلخادلا تايلمعلا ىلع last ast اهنأ

 يف لاقتنالا ريسفتل Lu ميمعتلا ناك اذإف «ةيرهاظلا تاباجتسالاو ةّيريثملا

 ريسفتل حلاص ريغ هنإف .تاباجتسالاو تاريثملا نيب يئايزيفلا هباشتلا ءوض

OYEملعتلا لوانتي امدنع ةصاخبو .ىنعملا يف هباشتلا نع ةمجانلا لاقتنالا  

 لهسي «ا» ريثملاو «نحاس» ةباجتسالا نيب طابترالاف .ىنعم تاذ ةيظفل ةدام

 ال ملعتلا ليهست نأ ريغ .هتاذ «ا» ريثملاو «راح» ةباجتسالا نيب طابترالا ملعت

 موهفم OY لب ««راح»و «نخاس» نیب يئايزيفلا هباشتلا ببسب انه ثدحي

 اروصت نالكشيو .ىنعملا ثيح نم ناطبارتم «ةرارحلا» موهفمو «ةنوخسلا»
 مادختسا ةرورض نود ءرخآلا ملعت امهدحأ ملعت لهسي ثيحب ءًأكرتشم
 كرتشملا موهفملا وأ ىنعملا «روصت» ةّيلمع OF .لاقتنالا ريسفتل ميمعتلا موهفم

 ةّيطسوت ةّيلمع لكشي ,DY ةّيملعتلا نيتّمهملا تاباجتساو تاريثم نيب
 .ملعتلا لقن نم ملعتملا نكمت

 ريثما ةيرظن نم ةنورم رثكأ ىنعملا اذهب ةّيطسوتلا ةيرظنلا ودبت
 نيب طسوتت ةّيلخاد aw تايلمعب فرتعت األ .ةّيكيسالكلا ةباجتسالا

 BDV نود لوحي يذلا رمألا «ةيرهاظلا اهتاباجتساو ةيريثملا ثداوحلا

oye 



 تايوضعلا ملعت عم ًاقافتا رثكأ ودبت ally .ةّيديلقتلا طابترالا ةيرظن اهضرفت
 .ةيرشبلا تانئاكلا ملعت نم ًاديقعت لقألا ايندلا

 زيمرتلا نيابت 4
 دكؤتو ,ملعتلا لاقتنا ةرهاظ ريسفت 5 ايفرعم اوحن ةيرظنلا هذه وحلت

 زيمرت نأ ىرتو «ةرهاظلا هذه حرش ىدل (Encoding) زيمرتلا موهقم ىلع
 ملعتملا عاضوأب لب «بسحف اهطورشو with ددحتي ال ةّيلخدملا تاريثملا
 نم ةّيلخادلا ملعتلا تاطاشن ىلع ًاديكأت ast ةيرظنلا هذه نأ يأ .ًاضيأ
 !BEY كولسلا ريسفت يف ربكأ ةنورم رفوي يذلا رمألا ءةيطسوتلا ةيرظنلا
 ,Lawrance, 1963; Ellis)_ 1973( ادیقعت رثكألا

 اذه نأ ريغ .كولسلا يف ةيريثملا ثداوحلا رثأ ىلع زيمرتلا موهفم دكؤي
absيف تاريثملا ىلإ دوعي ال  oleملعتملا اهب موقي يتلا ةقيرطلا ىلإ لب  

 تلاعشجلا ةيجولوكيس يف ةركفلا هذه روذب نمكتو .تاريثملا هذه زيمرت
 هل ملعتملا كاردا ةقيرط نع مجنت ريثملا ةيمهأ نأ ىرت يتلا ٠ ةيكيسالكلا
 ريثلا وه «كولسلا ددحي يذلا ريثملا نأ يأ «ةيئايزيفلا هصئاصخ نع سيلو
 .هل هكاردا قفو ةنيعم ةقيرطب ملعتملا هزمر يذلا

 نيابتي ريثملا زيمرت نأ ch el هذه ًاقفو ,Martin) 1968( نيترام ىريو
 يف ريثملا ةيونعم وأ تالالد ىلإ دوعي نيابتلا اذه oly GAY يملعت عضو نم
 ةّيسكع ةقالع ىلع زيمرتلا نيابت نأ ضرتفي اك .ةفلتخملا ةّيملعتلا عاضوألا
 ءزيمرتلا ثيح نم LL لقأ ناك ةيونعم رثكأ ريثملا ناك الكف ءةيونعملا عم
 لكلا موهفمب طبترت .نيترام یری اک ,ةيونعملا OY dew ةّيلباق رثكأو
 اهزيمرت نکی «ةرجش»و «بلك» لثم ءةعفترملا ةيونعملا Ol تاريثملاف .ءزجلاو
 نم ةفلؤملا عطاقملاك ,ةضفخنملا ةيونعملا Ob تاريثملا نم عرسأو يلك وحن ىلع
 بيسب اهزيمرتل ةددعتم تالواحم بلطتت يتلاو lh ىنعم ال ةلصفنم فورح

 dS وحن ىلع اهكاردا ةبوعص

 ءىوقأ يلاقتنالا هرثأ ناك «ةفلتخملا عاضوألا ف bls لقأ wll زيمرت تالواحم

٦ 



 لاقتنا لهسي get ريبعتبو .ًانيابت رثكأ زيمرتلا ناك اذإ رثألا اذه ضفخنيو
 هباشم وأ لئامم وحن ىلع ةّيملعتلا ةمهملا تاريثم ملعتملا «كردا» زمر اذإ ملعتلا
 ةمهملا تاباجتسا 'لاقتنا ةصرف رفاوتت ثيح «ةيلاقتنالا ةمهملا تاريثم زيمرتل
 . زيمرت يف ملعتملا رود دكؤي يذلا رمألا ءةيلاقتنالا ةمهملا ىلإ ةّيملعتلا

 .لاقتنالا لماوع نم ماه لماعك «تامولعملا

 ةّيفرعملا ةيرظنلا
 لالخ نم لاقتنالا ةرهاظ ملعتلا يف Galt هاجتالا باحصأ جلاعي

 دعاوقلاو ءىدابملاو ةفرعملل ةيرشبلا تانئاكلا باستكا قرط ىلع فوقولا
 نم عون ملعتلا نأ نوضرتفيو Bade عاضوأ ىلإ اهلقنو «تايجيتارتسالاو
 ةيريكفت تايجيتارتسال ملعتملا باستكا يف دسجتي , عيفرلا يلقعلا ميظنتلا

 كلذل «ةديدج ةّيملعت عاضوأ يف ةلكشملا لح جذومت مادختسا نم هنكف
 يتلا ةلاعفلا تاطاشنلا ىلع نودكؤيو «ملعتلل يطابترالا ريسفتلا نوضفري
 اهدعاوقو ةّيملعتلا ةمهملا ءىدابم باعيتسا ليبس يف ملعتملا اب موقي
 .بسانملا لكشلاب ةديدجلا ةّيملعتلا ماهملا ىلع اهقيبطتو ءاهتايجيتارتساو

 ,Hunt et al, 1974; Ellis et al) 1974( ةديدع تاسارد جئاتن تنيب دقل

 ,ةنّيعم ةمئاق تادرفم مظنت يتلا ةدعاقلا وأ ةينبلا فاشتكا ىلع درفلا ةردق نأ
 لثم اهيف رفاوت اذإ ةديدج مئاوق ملعت لهسي اك «ةمئاقلا هذه ملعت لهسي
 ضرتفيو .لاقتنالا يف ماحلا لماعلا وه ةدعاقلا ملعت نأ يأ ءةينبلا هذه
 ءىدابملاف ءةيميلعتلا داوملا نم ريثكلا ملعت يف لاقتنالا اذه لثم ثودح

 ريثكلا, ةجلاعم هيلع لهست «ةسردملا يف بلاطلا اهملعتي يتلا ةيضايرلا دعاوقلاو
 دوعيو .دعاوقلاو ءىدابملا هذه لثم قيبطت بلطتت ىتلا ةديدجلا تالكشملا نم

 دعاوقلاو ءىدابملا قيبطت يف ملعتملل طشنلا رودلا ىلإ انه لاقتنالا ببس
 ناك اذإ (GEV لاقتنالا ثدحيو «ةديدج ةّيملعت عاضوأ ىلع تايجيتارتسالاو
 . يبلسلا لاقتنالا ىلإ بسانملا ريغ قيبطتلا يدؤي نيح يف «ءابسانم قيبطتلا

 ةيوبرت تاقيبطت

 ىلع ملعتملاو ملعملا دنع ةماه ةناكم «ملعتلا لاقتنا نيسحت ةيلمع لتحت

ovy 



 بلاطلاو ءلاقتنالل ةيلباق AST هميلعت لعج يف بغري ملعملاف ءءاوس دح

 يفو .ههجاوت يتلا ةديدجلا تالكشملا لح يف همّلعت نم ةدافتسالا يف بغري
 لماوعلاو هئدابمو ملعتلا لاقتنا ةعيبط لوح ةرفاوتملا قئاقحلاو تامولعملا ءوض
 ةيلمعلاب ةقالعلا تاذ تانمضتلا ضعب ىلع فوقولا ES cas ةرئؤملا

 ليهست ىلإ يدؤت يتلا تاهجوملاو ءىدابملا جاتنتساو !Lobel  ةيميلعتلا

 يلي led لوانتنو اذه «ىوصقلا هدودح ىلإ هب لوصولاو هنيسحتو لاقتنالا
 ; . ءیدابلا هذه مهأ ضعب

 هطورشو ملعتلا ماهم عيونت ١
 نم وه «ةنيابتم طورش تحتو «ةعونتم ةّيملعت ماهم ىلع بيردتلا نإ

 ىلإ ةيمتنم ماهملا هذه تناك اذإ ءعفترم يباجيا لاقتنا ىلإ ةيدؤملا لماوعلا مهأ
 قرط يفو «ةعونتم تارايس ةدايق ىلع درفلا بيردتف «ملعتلا نم ةدحاو ةئف
 «ةديدج ةرايس OF ةدايق ملعت ىلع ةردق رثكأ هلعجي «ةئيابتم صئاصخ تاذ

leيف بيردتلا ةيمك يواست مغر .طقف ةدحاو ةرايس ةدايق ىلع بردت ول  
 لهست «ةنيابتمو ةددعتم تاربخب ملعتملا دوزي «عونتلا بيردتلا نإ .نيتلاحلا

 .ةقالعلا تاذ ةديدجلا ماهملا ملعت هيلع

 تاطاشنلا نم ريثكلا يف ءةعونتم ةّيملعت ماهم Lok faye ةيمهأ حضتتو

 بوغرملا وحنلا ىلع مهفلا نسحي ال «هنيعب عوضوم ةءارق راركتف ءةيسردملا
 هلوانتو set صوصن وأ بتك يف عوضوملا اذه ةءارق راركت نأ ريغ «هيف

 نم نكمت يتلا يه «ةديدج تاقايس يف هميهافم ىلإ فرعتلاو dike قرطب
 ىلع بجي كلذل .ةديدجلا تاعوضوملا ىلإ لاقتنالا ةصرف رفوتو '.ديجلا مهفلا
 تاقايس يف دعاوقلاو ءىدابملاو تاقالعلاو ميهافملاو راكفألا حرشي نأ ملعملا

 اذه لغم OF «دحاو قايس وأ لاثم ىلع راصتقالا مدعو ءةنيابتم ةيريثم
 لشف ىلإ يدؤي يذلا رمألا ءزييمتلا نم ملعتملا نكي ال يميلعتلا كولسلا

 . يلصألا ملعتلا لشف نع مجانلاو «لاقتنالا ةيلمع

 بعصألا ىلإ لهسألا نم ملعتلا لاقتنا - ۲

 بناوجلا لوانتب ملعتملا أدب اذإ .يبلجيالا لاقتنالا ثودح صرف رفاوتت

 همم .



 ءةيوعص رثكألا بناوجلا ىلإ ًايجيردت fast مث «ةّيملعتلا ةمهملل ةلهسلا
 لع بجي ثيح «زييمتلا ملعت ماهم يف حضاو وحن ىلع fall اذه ىدبتيو
 ءناولألا زييمت ريغص لفط ميلعت اندرأ اذإف .رثكأ وأ cast نب زعم نأ ملعتملا

 نمو «دوسألاو ضيبألاك نيسكاعتم نينول jaf لو ملعتي نأ نسحتسملا نمف

 «نينوللا نيذه نيب زييمتلا OF cle ةعقاولا ناولألا زييمت ىلإ لاقتنالا مث
 قطن ىلع قيبطني هتاذ ءيشلاو , يدامرلاو دوسألا نيب زييمتلا نم لهسأ

 تناك bus Ast) تاريث للا تناك الكف .ةيدجبألا فرحألا ةباتكو تاوصألا
 ىلإ ًايجيردت لاقتنالاو «ةنيابتملا تاريثملاب ملعتلا أدبي نأ بجي اذل .أيلعت لهسأ

 اهلقنو تامولعملاب ظافتحالا ملعتلا اذه فده ناك اذ mae لقألا تاريثملا

 .ةديدج تاعوضوم ىلإ

 يلصألا ملعتلا نم نكمتلا ىوتسم

 ديب «ةيئاقتنالا ةمهملا ملعت يف ةيميلعتلا ةمهملا نم نكمتلا ىوتسم رئؤي
 طورشو يملعتلا عضولا طورش ىلع فقوتيو ,ةدقعم ةعيبط وذ AU اذه نأ

 نكمتلا نم ًاددحم ىدم كانه نأب ءًامومع لئالدلا يحوتو .يلاقتنالا عضولا

 يدؤي ثيحب 6 يبلسلا لاقتنالا بنجنو يباجيالا لاقتنالا ثودحل هرفاوت بجي

 ىلإ ءهل هزواجت وأ ىدملا اذه نع ةّيملعتلا ةمهملا نم نكمتلا ىوتسم ضافخنا

 ىوتسم زاجنا ىلع دكؤي نأ ملعملا ىلع بجي كلذل .لاقتنالا قيوعتو لخادتلا

 اهيف بوغرملا ةّيلاقتنالا راثآلا جاتنإ ليهستل ءيلصألا ملعتلا ءانثأ ددحم نكت

 ةيلاقتنالاو ةّيملعتلا ماهملا هباشت 4

 وه «ةيلاقتنالا ةمهملا رصانعو «ةّيملعتلا ةمهملا رصانع نيب هباشتلا نإ
 لاقتنالا تالاح يف ةصاخبو «.يباجيالا لاقتنالا ثودحل يرورض طرش

 ةيملعتلا ةمهملا هباشت ةرورض «ةيقيبطت رظن ةهجو نم ينعي اذهو .صاخلا
 فصلا يف هملعت متي ام نأ يأ «ةقالعلا تاذ ةي ةيعقاولا ةيتايحلا عاضوألاب

 تاروانملا تناك امبرو .عقاولا نم ًادج ًابيرق وأ «أيعقاو» نوكي نأ بجي
 عضوي ثيح «لاجملا اذه يف اهداريا نكمي يتلا ةلثمألا لضفأ نم .ةّيركسعلا

 ىلإ هرارطضا دنع ههجاوت دق يتلا فورظلاب ًادج ةهيبش فورظ يف بردتملا

e۹ 



 يف ةعونتملا ةيسردملا تاطاشنلا ةسرامم نإ .ةّيلبقتسم ةّيلعف ةكرعم يف كارتشالا

 .لاقتنالل ىوصقلا راثآلا جتنتو .ملعتلا لهست «ةيعقاو ةيتايح عاضوأ

 تاميمعتلاو ءىدابملاب ديوزتلا  ه
 راثآ نم ىوقأ .تاميمعتلاو ءىدابملا لاقتنا راثآ نأ ىلإ لئالدلا ريشت

 تاقالعلا نيبي نأ ملعملا ىلع بجي اذل .ةددحملا تامولعملاو قئاقحلا لاقتنا

 تاقالعلا هذه مظنت يتلا تاميمعتلاو ءىدابملا حضوي نأو «ميهافملا نيب

 هذه قيبطت نم نيملعتملا نكمت ةعونتم ةيحاضيا ةلثمأ ءاطعاب كلذو ءاهمكحتو

 . ةنيابتم تالاحو عاضوأ ىلع تاميمعتلاو ءىدابملا

Of 



 هصالخ

 نوكي دقو .يلبقتسم ءادأ يف قباسلا ملعتلا راثآ ىلإ لاقتنالا ريشي

 يملعت عضو يف ءادألا ليهست ىلإ قباسلا ملعتلا ىدأ اذإ cle لاقتنالا
 .قحاللا ملعتلا ةقاعا ىلإ قباسلا ملعتلا ىدأ اذإ ًايبلسو «ديدج

Gyنيتمهملا نم لك تاباجتساو تاريثم نيب هباشتلا ةجرد ءوض  
 جذومنلا : يه ةيساسأ لاقتنا جذامت ةعبرأ ديدحت نكي ءةيلاقتنالاو ةّيملعتلا

 تاريثل ةماشم ةيملعتلا ةمهملا تاباجتساو تاريثم هيف نوكتو «لوألا

 ةمهملا تاريثم هيف نوكتو «يناثلا جذومنلاو .ةيلاقتنالا ةمهملا تاباجتساو

 جذومنلاو .ةفلتخم |ىتاباجتسا نوكت ey] «ةهباشتم ةيلاقتنالا ةمهملاو ةيملعتلا
 انيب .ةفلتخم ةيلاقتنالا ةمهملاو ةيملعتلا ةمهملا تاريثم ءهيف نوكتو .ثلاثلا

 تاباجتساو تاريثم هيف نوكتو «عبارلا جذومنلاو .ةهباشتم |هتاباجتسا نوكت

 . ةيلاقتنالا ةمهملا تاباجتساو تاريثم نع dale ةيملعتلا ةمهملا

 بيردتلا رثأ ىلإ ريشيو «ماع ردصم «نيردصم نع لاقتنالا مجني

 .لاقتنالاو ملعتلا Gol نومضم نيب هباشتلا pole نع لزعمب ةسرامملاو

 نيتمهملا تانوكم هباشت نع ةمجانلا ةيلاقتنالا راثآلا ىلإ ريشيو «صاحخ ردصمو

 .امهرصانعو ةيلاقتنالاو ةّيملعتلا

 ميمعتو ريثملا ميمعت ميهافمب ملعتلا لاقتنا ةرهاظ نييكولسلا ضعب رسفي

 يذلا ىنعملاك ءةنيعم تاطسوتمب SV مهضعب اهرسفي ly «ةباجتسالا

6:١ 



 نم عونب ةرهاظلا كلت نورسفيف نويفرعملا امأ .ةباجتسالاو tl نيب طسدتي

 اهبحاص نكمت ةنيعم ةيريكفت تايجيتارتسا باستكا يف لثمتملا يفرعملا ميظنتلا
 .ةديدج ةّيملعت عاضوأ يف ةلكشملا لح جفومن مادختسا نم

of 



 لصفلا
 سداسلا رشع

glميلعتلا  





 . يميلعتلا جذومنلا فيرعت -

 gal يد يحرشلا ميلعتلا جدو -

 . هتاضارتفاو جذومنلا فذه ۔

 .ةيساردلا ةداملا ميظنت -

 . ةيميلعتو ةيحبتم تانمضت -

 . يحرشلا ميلعتلا جذوم لحارم -

 :يفاشتكالا ميلعتلا جذوغن -
 . جذومنلل ةيرظنلا سسألا -
 .ةيميلعتلاو ةيجهنملا هتانمضت -

 .يناشتكالا ميلعتلا تايجيتارتسا -

 . يئارقتسالا ريكفتلا لحارم -

ofe 



 :ةيكولسلا ميلعتلا جذاغ

 . ةيكولسلا جذامنلا تاضارتفإ -

 ةيكولسلا ميلعتلا جذامن ميهافم -

 . يطارتشالا ريبدتلا .

 . يطارتشالا ريبدتلا تاءارجإ -

 . جمربملا ميلعتلا -

 :يمرطلا ميلعتلا جذوغ .

 . ةيمرها ملعتلا طاغأ -



 نيتلعافتما نوتيلمع ىلإ ناريشيو «نالخادتم ٠ ناموهفم مياعتلاو Oe نإ

 ةعومجم وه .ميلعتلا نإف ةئيبلا عم لعافتلاو ة ةربخلا نع نع جتنيو «ةيبسنلا
 رثكأ ميلعتلا ةيلمع ودبتو .ريغتلا اذه ثادحإ ىلإ Gay يتلا تاطاشنلا
 ذخأي ثيح «يسردملا ميلعتلا عاضوأ يف ةصاخبو «ملعتلا ةيلمع نم ًاديدحت
 ةكرتشم ةئيب ءاشنإ ىلإ يدؤيو eel يعاولا بيردتلا نم كش ميلعتلا

 تاهجو بيرقت ىلع لمعتو com عباطب lave الك مست «ملعتملاو ملعملا نيب
  Lnةيمويلا اهتالكشمو ةايحلا عئاقو يف .

 هيلع يغبني يتلا تاءا ءارجإلاو قرطلا pail نع ةداع ملعملا لأسي
 ريغ لاؤسلا اذه نع ًاساح ًاباوج نأ ريغ «ةيساردلا ةداملا ميلعت يف اهعابتا
 نكمت ثيحب «قلطم وحن ىلع «ةلضفم» وأ «ةيلاثم» ةقيرط دوجو مدعل «رفاوتم

 يف نوثحابلا فرتعيو ءاهعيمج ةيميلعتلا فادهألا قيقحت نم «مهعيج نيملعتملا
 ةعونتم ةيميلعت تايجيتارتساو قرط دوجوب ميلعتلاو ملعتلا ةيجولوكيس
 فادهألا نم لك فالتخاب ءاهتبسانم وأ اهتيلاعف ثيح نم فلتختو ,ةددعتمو
 تاذ صئاصخلا ضعب يف نيملعتملا Greely ءاهزاجنإ يف بوغرملا ةيميلعتلا

 تاذلا موهفمو ةيعفادلاو ءاكذلاو ومنلا ىوتسمك «ملعتلاب ةقيثولا ةقالعلا

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ةيفلخلاو قباسلا ملعتلاو حومطلا ىوتسمو

(Geage and Berliner, 1975; Cronback and Snow, 1977; joyce and Weil, 

 ةيميلعتلا جذامنلا نم ديدعلا عضوب نيئحايلا نم ددع els كلذل )1980

ety 



 امو ملعتلا جذامنك .ةعونتم رداصم ىلع ءاذه مهلمع يف نيدمتعم ,ةفلتخملا
 تاربخلا وأ .ةّيرظنلا ءارآلاو تالمأتلا وأ .تاميمعتو ءىدابم نم Le قثبنا

palميلعتلا قرط لضفأ نع ةباجإلا بلطتتو .ميلعتلا يف ةّيلمعلاو  
 هذه مهف  نينيعم نيملعتمو ةنّيعم ةّيميلعت فادهأل ةبسنلاب  هتايجيتارتساو
 Ardley ملعتلاب اهتقالعو جدامنلا

 تافاسم) جابنم نيوكتل اهمادختسا نكمي ةطخ وه «ميلعتلا جذومن نإ
 ةّيلمع هيجوتو «ةّيميلعتلا داوملا ميمصتو طيطختل وأ (ىدملا ةليوط ةيسارد
 (,Joyce and Weil ىرخألا ةيميلعتلا عاضوألا ds «فصلا ةفرغ يف ميلعتلا

 يتلا تاءارجالا ةعومجم ىلإ «ىنعملا اذه « يميلعتلا جذومنلا ريشي .(0

 بيلاسأو ةداملا ميمصت نمضتت يتلاو «يميلعتلا عضولا يف ملغملا اهسرامي

 لهو ؟يملعتلا جذومنلاب يميلعتلا جذومنلا ةقالع ام نكلو .اهتجلاعمو اهميدقت
 رهاظملا امو ؟ةّيميلعتلا جذامنلا نيوكتل سسأك ملعتلا ءىدابم ذاخنا نكي

 تايرظن وأ ءىدابم وأ سسأ ىلع ةمئاقلاو ةفلتخملا ميلعتلا جذامن نيب ةكرتشملا

 . ؟ةفلتخم

 « يفصو عباطب فصتت ملعتلا gk نأ ,Bruner) 1966( رنورب یری

 وأ تاراهملا ضعب ملعتملا اهيف بستكي يتلا را عاضوألا ىلع دكؤت ثيح
 نيح يف < ءملعتلا ثودح ةيفيك فصت lel ى أ ميلعتلا ثودح دعب تاءافكلا

 لع دعاوقلا نم ةعومجم حرتقت ثيح « يهيجوت عباطب ةيميلعتلا جذامنلا' مستت

 وأ تامولعملا ضعب le ين لضفأ يليصحت زاجنإ نم نكمت ءقبسم وحن
 نم ديدعلا دمتعتو .هميوقتو ءادألا سايقل تاينقتلا ضعب رفوت امك ؛تاراهملا

 ملعتلا galt lie تضخم يتلا ءىدابملا نم ةدافتسالا ىلع ةيميلعتلا جذامنلا

 ةلهولل ًايسانم ادب اھم «رداق ريغ « « ميلعتلا zie نم ايا ن نأ ريغ .ةفلتخملا

 ملعتلا طامنأ زاجنإ ىلع دعاست .ةططخم ةّيميلعت تاهيجوت حارتقا ىلع «ىلوألا
 ملعت عاونأ دوجوب لئاقلا ضارتفالاب ذخألا نسحتسملا نم كلذل ءاهعيمج

dakeيذلا رمألا . يميلعت جذومن يأ ةشقانم ىدل «ةنيابتم ةّيملعت بيلاسأو  

 اعف ملعتم لك ودغي يكل peices ةيملعت جذامت مادختسا ةرورضب يحوي

 .ًاجتنمو



 ةنيعم رظن تاهجو سكعت يتلا ةّيميلعتلا جذامنلا نم ريبك ددع كانه

 أدبت يهف ءاهميلعتو اهمّلعت تايجيتارتساو ةماهلا ملعتلا بناوج لوح

 ةّيملعت جئاتنب قلعتتو die ميهافم ىلع دكؤتو «ةفلتخ ةّيرظن تامدقمب
 تو ءًايرهاظ ةفلتخم تاحلطصم ةريثك نايحأ يف مدختست اهنأ اك ءةفلتخ
 يتلا ةكرتشملا رهاظملا ضعب كانه .كلذ عمو ءاهرهوج يف دحاو ءيش ىلإ

 ىلع «ىرخأب وأ ةقيرطب دمتعت اهعيمجف «ةفلتخملا ميلعتلا جذامن نيب براقت
aeةدحاو ةيساسأ ميهافم مدختستو «ملعتلل ةّيجولوكيسلا ءىدابلا , DS 

 ةيذغتلاو لاقتنالاو بيردتلاو ميمصتلاو زييمتلاو زيزعتلاو ةباجتسإلاو
 تايجيتارتسا ضعب ديدحت ةيناكمإب حمسي يذلا رمألا ,خلا . . . ةعجارلا

 ةيميلعت فادهأ زاجنإ يف اهتيلاعفب لئالدلا يحوت يتلا ةيساسألا ملعتلا

 ملعملاو ملعتملا تاريغتمم dt وحن ىلع زاجنإلا اذه رثأتي نأ نود .ةعونتم

 هذه نيب عارصلا عاونأ ضعب «كش نود ملعملا هجاويسو «ةيساردلا ةداملاو

 رهاظملا ىلع فوقولا لجأ نم لضاني نأ هيلع oY .تايجيتارتسالا

 نيب لدابتملا لعافتلا ةيناكمإ نايبو clin هباشتلا رصانع ةظحالمو «ةكرتشملا

 ميلعت قايس يف عارصلا اذه لح ىلع لمعلاو «ةفلتخملا ةّيملعتلا جذامنلا

 عاش يتلا ميلعتلا جذامن مهأ ضعب ب لصفلا اذه يف لوانتنو اذه .لاعف يفص

 اهاودج تاساردلا ضعب تديأو .ةددعتم ةيميلعت عاضوأ يف اهمادختسا

 .ةددعتم ةيميلعت فادهأ زاجنإ يف اهتيلاعفو

 (ةرضاحملا) ىنعملا يذ يحرشلا ميلعتلا جذوغ

Expository Teaching Model 

 يف لبوزوأ ةيرظن .باتكلا اذه نم نماثلا لصفلا قايس يف انلوانت

 لصفلا اذه يف لوانتنو .ةسيئرلا اهميهافمو ىنعملا Go يظفللا ملعتلا

 م .يفصلا ميلعتلا عاضوأ يف اهتاقيبطتو «ةيرظنلا هذه ةيميلعتلا تانمضتلا

ERبسحف ملعتلا ثودح ةيفيك هيف فصي يملعت جذومن ميدقتب ليوزوأ » 
 توطنا يتلا ةسيئرلا راكفألا دسجي يميلعت جذومت عضو لجأ نم لضان لب

 وه «دحاو يساسأ فده قيقحتل هدوهج سرك دقو .ملعتلا يف هتيرظن اهيلع
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 (باستكالا) ملعتلا ةعرس يف ىدبتي لاعف وحن ىلع ةيساردلا ةداملا ملعت
 دقو .ةديدج عاضوأ ىلإ اهلقنو ةملعتملا ةدالاب ظافتحالا ىلع ىلثملا ةردقلاو
 (حرشلاو ةرضاحملا) ىنعملا يذ يلابقتسالا ملعتلا لئاسو نيسحت لجأ نم حفاك
 ءةيلاعفلا مدعو ةيبلسلاب لئاسولا هذه لثم نورخا هيف مهتا يذلا تقولا يف
 . Joyce and Weil) 1980( ةيميلعتلا هتايجيتارتساو يناشتكالا ملعتلا اورصانو

gwيه ةماه لئاسم ةثالثب ليوزوأ ةيرظن  : 

 chal ىوتحم وأ ةّيساردلا ةداملا ميظنت قرط- ١

 . ملعتلا تايجيتارتسا وأ .ةديدجلا تامولعملا able يف لقعلا ILE ؟
 ميظنتب ةقلعتملا راكفألا قيبطت يأ .نيملعتملل ةديدجلا !soll ميدقت بيلاسأ_ ۳

cllميلعتلا ىلع ملعتلا ةعيبطو  . 

 جذومن نوكي «يكولسلا ملعتلل ةّيميلعتلا تاقيبطتلا تينثتسا اذإو
 تايصوتب ملعملا دوزت يتلا ةردانلا ةيملعتلا جذامنلا دحأ gall يذ ملعتلا
 نم ريثكلاف ءاهميدقت بيلاسأو «ةديدجلا ةيساردلا ةداملا ميظنت ىلع هدعاست
 تاحارتقا ةيأ ميدقت نود ةّيملعتلا ةيلمعلا فصو دنع تفقوت ملعتلا جذامت
 رمألا اذه تكرت ثيح « يفص يميلعت عضو يف ملعتلا ءىدابم قيبطتل ةّيلمع

 .نيرخآلا تاداهتجال

 : هتاضارتفاو جذومنلا فده

 دادعإو ميمصت 3 ملعملا ةدعاسم ىلإ يحرشلا ميلعتلا cit فده

 نم BSE ةّيمك ربكأ لاصيا نم نكمتي ثيحب ءاهميدقت ةقيرطو ةيساردلا ةداملا
 نع فدملا اذه قئثبنيو .ىنعم يذو لاعف وحن ىلع نيملعتملا ىلإ تامولعملا
 نم ملعتملا نيكمت يه ,ةّيساسألا يسردملا ميلعتلا ةياغ نأب ليوزوأ ضارتفا
 نأ ىريو .ةديدج عاضوأ ىلإ اهلقنو اهب ظافتحالاو تامولعملا باستكا
 يمره لكشب اهضرعو ةيساردلا ةداملا ميظنت ىلع مئاقلا حرشلا بولسا
 وه .ةددحملا GULL ًءاهتناو ءالومشو ةيمومع رثكألا ميهافملاب ًاءدب «حضاو
 .لاعف وحن ىلع ماهملا هذه ققحن يتلا ةّيملعتلا بيلاسألا بسنأ

 مهد



 يذلا نميلعتلا . عضولا ىلع اهئدابمو لبوزوأ ةيرظن ميهافم قبطنت
 تامولعملا ضرعي ثيح ءرسفملاو حراشلاو رضاحملا رود ملعملا هيف بعلي
 رود رصتقي نيح يف .رشابم وحن ىلعو ةيئاهنلا اهتغيصب نيملعتملا ىلع ةديدجلا
 .اهنم نكمتلل ةيفرعملا هتينب يف اهجمدو تامولعملا هذه لابقتسا ىلع ملعتملا
 ملعتملا ةيئب ةيوقت ىلإ يحنلا اذه ىلع يفصلا ميلعتلا طيطخت فدبي كلذل
 يذ ملعتلا ثودح يف ةينبلا هذه هبعلت يذلا ريبكلا رودلل ًارظن «ةّيفرعملا
 (Cognitive Structure) ةيفرعملا ةينبلا حلطصم لب وزوأ مدختسيو .ىنعملا
 ىلإو .نّيعم تقو يف ءام عوضوم وأ ةدام نع ملعتملا هفرعي ام ىلإ ةراشإلل
 وأ ةنهارلا ةيفرعملا ملعتملا ةينب نأ ىريو .هلقع يف ةفرعملا هذه ميظنت ىدم
 ةدالا «ةيونعم» ديدحت يف ًاسيئر ًالماع لكشت ءام ةظحل يف هيدل ةرفاوتملا
 زيكرتلا بجي اذل .اهم ظافتحالاو اماستكا ةيلمع ليهستو ةديدحلا ةيميلعتلا

 ةيأ ميدقت لبق ءاهحوضوو اهتابث زيزعتو اهتراثتساو ةقباسلا ملعتملا فراعم ىلع
 ليهستو ةنهارلا ةيفرعملا ةينبلا ةيوقت ىلإ gd يذلا رمألا «ةديدج ةدام
 فادهألا دحأ وهو «ةديدج ةيفرعم ىب نيوكتو ءةدالا هذه نم نكمتلا
 . يحرشلا ميلعتلا جذومنل ةماهلا ةيسيئرلا

 ءاهيدقت بولسأ ىلع «ليوزوأ Ge اك call ةيونعم فقوتت ال
 ملعتملا اهمدختسي يتلا ةيجيتارتسالا ىلعو ةداملا هذهل ةيوينبلا ةعيبطلا ىلع لب
 ءىدابملاو ميهافملا نم ةحيحص ةعومجمب ملعتلا أدب اذإف .اهملعتو اهتحلاعم يف

olsمهفلل ةلباق اهلعجت ةينب ةدالا تذخأو .ةنهارلا ةيفرعملا ةينبلاب ةقالعلا . 
 راكفأ طبر بلطتي ءملعتلا نم عونلا اذه نأ يأ .ىنعم وذ ملعت ثدحيسف
 رمألا ,ةديدج راكفأ ليكشتل ًاقباس ةفورعملا تامولعملاب ةديدجلا ملعتلا ةدام
 لع بجي .ىوتسملا ةعيفر ةيلقعلا تاطاشنلا نم ةعومجم ىلإ ريشي يذلا
 ا ظافتحالاو اهميظنتو اهطبرو ةداملا مهف نم نكمتيل cle مايقلا ملعتملا
 لثم ليهستل (ىنعملا يذ يلابقتسالا) يحرشلا ميلعتلا طيطخت بجي اذل ءاهلقنو'
 . ملعتملا دنع ةيلقعلا تاطاشنلا هذه

 : (جاهملا) ةيساردلا ةداملا ميظنت
 ةّيساردلا ةداملا ميظنت ةقيرط نيب ةازاوم ةقالع دوجو لبوزوأ ضرتفي



 .هلقع يف اهميظنتو ةداملا هذه ةجلاعم يف ملعتملا ale يتلا ةّيلقعلا تايلمعلاو

 ثيحب «يمره وحن ىلع ةمظنملا ميهافملا نم ةينب جاهم لكل نأ ضرتفي امك
 ,جابنملا اذه ةمق ةيلاعلا ةيلومشلا تاذ ةدرجملاو ةماعلا ميهافملا نم ددع جوتي

 ىتح .ًاديرجتو الومش لما ميهافملا نم ىرخأ تاعومجم اهتحت جردنتو
 . ةينبلا كلت تايوتسم Gol يف عقت يلا ةددحملا ةيداملا قئاقحلا ىلإ لوصولا

 ةقيرطب اهميلعتو .ةيسارد ةدام ةيأل ةيئانبلا ميهافملا ديدحت كلذل ًاقبط نكميو

 ةطيرخ» ميهافملا حبصت يأ «تامولعملا ةجلاعمل ًازاهج ميهافملا هذه اهيف ودغت

 تالكشملا لحو «ةنّيعم ةيميلعت عاضوأ ليلحت d ملعتملا اهمدختسي «ةيلقع

 ليلحت نم ملعتملا نكمت نكمت ءالثم ملعتلا ميهافمف .عاضوألا هذه يف ههجاوت يتلا

 نم هنكمت ةيعامتجالا ميهافملاو «ةيملعت رظن ةهجو نم كولسلا وأ ثداوحلا

 يف ةفلتخملا ميهافملل ةبسنلاب اذكهو «ةّيعامتجا رظن ةهجو نم اهليلحت
 ةيمرطلا ةيموهفملا ةينبلاب هيبش «ىنعملا اذبب لقعلا نإ .ةفلتخملا تالاجملا

 ديب .اهنيزختو تامولعملا ءاوتحاب موقتو «ةيلقع تازكترم لكشت «يمره وحن
 رفاوت رارمتساب بجي اذل ءرمتسم ريغت يف وه لب EU سيل ماظنلا اذه نأ
 لقألا راكفألا ءاوتحال ءديرجتلاو لومشلا نم عفترم ىوتسم تاذ راكفأ

 .اديرجتو الومش

 هيف طبترت يذلا ردقلاب الإ ءاهب ظافتحالاو ةديدجلا راكفألا ملعت متي ال

 لكشت يتلاو «ةنهارلا ةيفرعملا ملعتملا dy يف ةرفاوتملا ميهافملاب راكفألا هذه
 ثودح بيصيو .جمدلاو ءاوتحالاو طبرلا تايلمع لهست ةّيلقع تازكترم
 ةديدجلا تامولعملا نيب ضراعت وأ عارص كانه ناك اذإ .ةداع تايلمعلا هذه

 ee بعصي يأ «ةديدج راكفأ نيوكت ليحتسيو «ةقباسلا فراعملاو

 مظني ن أ ملعملا ىلع بجي كلذل As piel حبصيو «نايسنلا ةيناكمإ دادزتو

 ءاديرجتو Viet رثكألا ميهافملاب ًاءدب «ةيمره ةلسلس يف ةيميلعتلا ةداملا

 ةيرورضلا ةّيلقعلا تازكترملاب نيملعتملا ديوزت نم نكمت ةقيرطب اهميدقتو
 يف ركفيو هبتني نأ ملعتملا ىلع بجي اك .مامتهالا عوضوم تامولعملا ءاوتحال

 ةداملا هذه نيب تاباشتلا ةظحالل .لاعفو :طشن وحن ىلع ةديدجلا ةداملا
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 نيب قيفوتلاو «ةنكمملا تاطابترالا عقاوم ىلع فوقولاو «ةقباسلا تامولعملاو

 .اههنيب ةمئاقلا تاعارصلا وأ تاضقانتلا

 : يحرشلا جذومنلل ةيميلعتو ةيجبنم تانمضت
 ةرشابم ةقالع تاذ ةماه تانمضت ىلع يحرشلا ميلعتلا جذومن يوطني

 نمف .ةّيفصلا ةيميلعتلا تاءارجالابو (ةّيساردلا ةداملا) جاهنملا ميظنتب ةقيثوو

 يمدقتلا زيامتلا أدبم :امه نييساسأ نيأدبم لبوزوأ حرتقي «جاہنملا ثيح

«Progressive differentiation41# قيفوتلا ًأدبمو  integrative, 

 یکل ةّيسارد ةدام ةيأ نومضم ةجمرب ىدل اههتاعارم بجي .-.

 ْ . ملعتملل ةيفرعملا ةينبلا نم ًاتباث ًاءزج ةداملا هذه ميهافم ودغت

 AP وحن ىلع جاهنملا ميظنت ةرورض ىلإ يمدقتلا زيامتلا أدبم ريشي
 قئاقحلا ىلإ ًايجيردت لاقتنالاو lady ةيمومع ميهافملا رثكأ ميدقتب ءدبلاو
 راكفألا طبر ةرورض ىلإ يجمدلا قيفوتلا ًأدبم ريشيو .ةددحملا تاليصفتلاو

 بجي يأ «يئاوشع ريغو يروعش وحن ىلع قباسلا ملعتلا نومضمب ةديدجلا
 ملعتلاب قحاللا ملعتلا طبر نم نكمت ةيلسلست ةقيرطب (ظنم جاهنملا نوكي نأ
 يأ  يمدقتلا زيامتلا أدبم بسح هميدقتو جاهلا ميظنت متي امدنعو . قباسلا
 ققحتيسف  ةيليصفتلا تاديدحتلا ىلإ ىجيردتلا لاقتنالاو تايمومعلاب ءدبلا
 ,ةلهسو ةنكمم طبرلا ةيلمع ودغت يأ .يعيبط لكشب يجمدلا قيفوتلا أدبم
 هنكمي يذلا رمألا ,ملعتملا لقع يف ke] ًايوينب الكش .ًايجيردت جابنملا ذختيسو
 (Subsumers) ةماعلا تامدقملا وأ تاميمعتلا نم ةبسانم ةعومجم باستكا نم

 «بسانم يديرجت ىوتسمب ةيلبقتسم تامولعمو ميهافم ةحلاعم ىلع ةرداقلا

 .لاقتنالاو جمدلاو ءاوتحالا تايلمع لهسي

 تاءارجالل ةبسنلاب يحرشلا ميلعتلا جذومن تانمضت تيح نم امأ

 advance ةمدقتملا تامظنملاب ىمسي ام مادختسا لبوزوأ حرتقا دقف ‹ ةيميلعتلا

cofganizerىوتسمب فصتتو «ملعتلا ةيادب يف مدقت ةيلخدم داوم يهو  
 ءاهتاذ ةّيملعتلا ةداملا ةيلوملشو ديرجت ىوتسم نم ىلعأ ةيلومشلاو د رجتلا نم

 حضوت يتلا «ةلماشلا ميهافملا نم ةعومجمب نيملعتملا ديوزت [ci فدهتو
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 ةينبلا يف اهحيدو ءاهئاوتحا ةيلمع لهستو ةيملعتلا ةمهملا pls حرشتو

 اذإ الإ chad لكشب اهتفيظو يدؤت ال «ةمدقتلا تامظنملا نأ ريغ . ةيفرعملا

 دح يف ةّيملعت ةدام ىلع يوطنت امنأل «ديج وحن ىلع اهمهفو اهميلعت مت
 . اهتاذ

 ةمدقتملا تامظنملا حرشل مزاللا تقولا صصخي نأ ملعملا ىلع بجي اذل

 تارابع وأ ميهافم نم ةمدقتملا تامظنلا نومضم فلأتي دقو .اهحيضوتو

 بجي «نيتلاحلا ينو «(تاميمعتو ءىدابم) ميهافملا ضعب نيب تاقالع فصت
 ةداملل مظنمك لمعيل cle همهف نم بالطلا نيكمتو ءمدقتملا مظنملا ميلعت
 لبق «ةفاقثلا» موهفم نم نكمتي نأ Se بلاطلا ىلعف .ةقحاللا ةّيملعتلا
 نأ ودبيو .ةنيابتملا ةيفاقثلا تاعومجملاب ةصاخلا تامولعملاو قئاقحلا ميظنت

 ءىدابمو ميهافم نمضتت يتلا تامظنملا يه ءةيلاعف ةمدقتملا تامظنملا لضفأ

 ةيساردلا ةداملا  مامتهالا عوضوم ةداملاب ةقيثو De تاذ نيناوقو تاميمعتو
 .نيملعتملا ىدل ةفولأمو  ةيساسألا

 تامظنملاو ةحراشلا تامظنملا oe ةمدقتملا تامظنملا نم ناعون كانه

 يف «همادختساو هطيطخت هيلع يغبني يذلا مظنملا عون ملعملا ددحيو .ةنراقملا
 ًاديج ةفولأم ريغ ةداملا هذه نوكت امدنعف .ةيساردلا ةداملاب ملعتملا ةفلا ءوض
 ملعتملا ديوزتل ةحراشلا ةمدقتملا تامظنملا مادختسا بجي .ملعتملا ىدل
 راكفألاو ميهافملا جمدو فينصت نم هنكمت يتلا ةماعلا ةّيلقعلا سسألاو راكفألاب

 ةداملاب ملعتملا ةفلإ ةلاح يف امأ .ةفولأملا ريغو ةددحملا ةيعرفلا تامولعملاو

 طبر ةيلمع لهست ىتلا «ةنراقملا ةمدقتملا تامظنملا مادختسا يغبنيف «ةّيساردلا
 ميهافملا حيضوتب كلذو ءاحل ةهباشملا ةميدقلا تامولعملاب ةديدجلا تامولعملا

 chin فالتخالاو هبشلا هوجو نايبو «.ةميدقلاب اهتنراقم قيرط نع ةديدجلا
 نم ملعتملا نكي اذهو ءاهبباشت نع Ley نأ نكمي يذلا ضومغلا عنمو
 .اهنيب ةمئاقلا ةيقيقحلا تاقالعلا نمو «ميهافملا نيب حضاولا زييمتلا

 :يحرشلا ميلعتلا جذومن لحارم

 ميدقت ةلحرم يه ةيساسأ لحارم DM ىلع جذومنلا اذه يوطني
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 «يفرعملا ميظنتلا ةيوقت ةلحرمو .ةيساردلا ةداملا ميدقت ةلحرمو  مدقتملا مظنملا

 . لحارملا هذه ةيميلعتلا تاطاشنلا لي اےف لوانتنو

 : مدقتملا مظنملا ميدقت ةلحرم

 ديوزت ىلإ chad ةريضق ةيلخدم ةلحرم يهو ةلحرملا هذه فدهت
 هتينب يف اهجمدو «ةيساردلا ةداملا ءاوتحال ةيرورضلا ةيلقعلا تازكترملاب ملعتملا
 : ةيلاتلا تاطاشنلا ىلع يوطنتو «ةيفرعملا

 :سردلا فادهأ حيضوت |
 ءةيميلعتلا فادهألا حيضوتب يميلعتلا هطاشن أدبي نأ ملعملا ىلع بجي

oFوحن مههجويو مهتامامتها ريثيو بالطلا هابتنا بذجي حيضوتلا اذه لثم  
 يدؤي امك .ىنعملا يذ ملعتلا ثودحل ةيرورض رومأ يهو «ةّيملعتلا مهتاياغ
 وحن ىلع اهطيطختو ةداملا رايتخا يف ملعملا ةدعاسم ىلإ فادهألا حيضوت
 . ساتم

 :مدقتملا مظنملا ميدقت - ب

 اذل «سردلا Bole ةهيبش «هتاذ يف ةيميلعت ةدام مدقتملا مظنملا لكشي

 ايك ءايبسن ةريصق ةينمز ةرتف لالخو .ديج وحن ىلع هميلعتو هحيضوت بجي
 يف ةداع ملعملا اهمدختسي يتلا ةيلخدملا تاقيلعتلاو ةلئسألا نع هزييمت بجي
 يف ةّيلخدملا تاءارجالا هذه ةدئاف نم مغرلا ىلعف .ةّيميلعتلا هتاطاشن قايس
 . ةمدقتم تامظنم تسيل اهنإف .ىنعملا يذ ملعتلا زيزعت

 ءىدابمو palin لوانتت ةططحم ةدام وه ءيلعفلا مدقتملا مظنملا نإ

 .نّيعم ىسارد لقح وأ ةنّيعم ةيسارد tale De تاذ chile تاضارتفاو
 يف ءاهتاذ ةيساردلا ةداملاو .مدقتملا مظنملا ةدام نيب يساسألا قرفلا نمكيو
 نم ًالومشو ًاديرجت لقأ ةساردلا ةدام نأ ذإ ءاهنم لك ةيمومعو ديرجت ةجرد
 هميلعت بجي «ةّوجرملا ةّيفرعملا فئاظولا مدقتملا مظنملا ققح يكلو «مظنملا ةدام
 «بالطلل ةفولأم ةغل هحيضوت يف مدختسي نأ ىلع ءاهسفن ةيساردلا ةداملاك
 . ةعونتموو ةددعتم تاقايس يف هراركتو «ةحضاولا ةلثمألا نم ريثكلا دصرو
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 !BAS تاذ ةفرعملاب ملعتملا يع و ةراثتسا . ح

 اهتالص نع فشكلل «ةقباسلا مهتاربخو بالطلا فراعم ةراثتسا نإ
 ريوطتل يرورض Lal يه < .ةيملعتلا ةمهملا soley مدقتملا مظنملا tale ةنكمملا

 ,ةبسانم تاينقت مدختسي نأ ملعملا ىلع بجي اذل .ةلماكتم ةيفرعم ةينب
 كلت ةرائتسإل ءةفلتخملا ةيرصبلا  ةيعمسلا لئاسولاو ةلثمألاو ةلئسألاك
 . ملعتلا عوضوم ةديدجلا ميهافملاب اهتاقالع نايبو «تاربخلاو تامولعملا

 :ةيساردلا ةداملا ميدقت ةلحرم

Gayةقيرطبو .ةيئابنلا اهتغيصب ةيميلعتلا ةداملا ميدقت ىلإ ةلحرملا هذه  

 هذه نمضتتو .ةقباسلا مهتامولعمب اهطبرو اهمهف نم بالطلا نكمت ةحضاو
 :امه ,نيماه نييميلعت نيءارجا ةلحرملا

 يحب «يقطنملا اهلسلست نايبو ةيساردلا ةداملل ةيميظنتلا ةينبلا راهظإ -

 لكشتو «ةيميلعتلا ةمهملل يلكلا ىنعملا ىلع فوقولا نم بالطلا نكمتي
 ميهافملا نيب ةمئاقلا تاقالعلا ىلإ فرعتلاو .مهملعت يف ةماع تاهجوت
 ملعتلا قيقحتل ةيرورض رومأ يهو «ةيساردلا ةداملل ةفلتخملا رصانعلاو
 , عملا يذ

 co OY «ةيميلعتلا soll ميدقت ةرتف ةليط بالطلا هابتناب ظافتحالا -

“dhءيمره وحن ىلع ةلسلستم ةدام ميدقت ىلع ًاساسأ موقي يحرشلا  
 دقف اذل ءهل قباسلا ءزجلا يف ةدالا هذه نم ءزج لك نيمضت بجي ثيحب

 .ةداملل يقطنملا لسلستلا عطق ىلإ ملعتملا هابتنا رارمتسا مدع يدؤي
 بالطلا oll ظافتحالا ملعملا عيطتسيو . ىنعملا ss ملعتلا قيوعتو

 ءةماملا طاقنلا ىلع ديكأتلاك «ةيميلعتلا تاينقتلا نم ديدعلا مادختساب
 «ةءارقلاو «ةلثمألا ءاطعإو «تالكشملا حرطو «ةبسانملا ةلئسألا ةراثإو
 . .هصيخلت وأ ةداملا نم مدقت ام راركتو «ةيحيضوتلا لئاسولا ضرعو
 .خلا

 : يفرعملا lam ةيوقت ةلحرم

 ملعتملا ةينب يف ةديدجلا ةيساردلا ةداملا تيبثت | ةلحرملا هذه فدهت
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 يف اهضعب جمدني دق .ةيميلعتلا تاطاشنلا نم ةعومجم نمضتتو « ةيفرعملا

 : يه ةلحرملا هذه يف ملعملا eg نأ بجي يتلا تاءارجإلا

 ١ يجمدلا قيفوتلا ءىدابم مادختسا :
 ةيفرعملا ةينبلا يف ةديدجلا ةداملا جمد ةيلمع ىلع ىنعملا وذ ملعتلا دكؤي

 تاءارجا مادختساب ةيلمعلا هذه ليهست ملعملا عيطتسيو .ملعتملل ةنهارلا
 ةماملا ةيسيئرلا راكفألا صيخلتو «ةقباسلا راكفألاب بالطلا ريكذتك «ةديدع
 بالطلا هابتنا هيجوتو .ةقيقدلاو ةددحملا تافيرعتلا راركتو .ةديدجلا ةداملل
 نيب تاقالعلا فصوب مه حامسلاو !Bath ةداملل ةفلتخملا بناوجلا ىلإ
 1 .ةقباسلا مهفراعمو ةداملا هذه ميهافم

 :طشلا يلابقتسالا ملعتلا ثح ۔ ب

 هيلع لب cle ملعتملا نوكي نأ .ىنعملا وذ يلابقتسالا ملعتلا ينعي ال
 كلذل «(ةيكولس) ةيجراخلاو (ةيلقع) ةيلخادلا تاطاشنلا نم ديدعلاب مايقلا
 هيجوتب «اهزيزعتو ملعتملا دنع تاطاشنلا هذه لثم ةراثتسا ملعملا ىلع بجي
 chal Sb ةيفرعملا ةينبلاب ةديدجلا ةدالا بناوج ضعب طابترا ةيفيك لوح ةلئسألا
 ةداملا عوضوم نع ريبعتلاو ةّيساسألا اهتاضارتفاو ةداملا هذه ميهافم ةشقانمو
 ,ةقباطم ةديدج تاحلطصم مادختسا ىلع مهثحو cor ةصاخلا بالطلا ةغلب
 تاربخو alge هتنراقمو «ةنيابتم رظن تاهجو نم عوضوملا اذه ةشقانمو
 .هل ةضقانم فراعمو

 . : يدقنلا ىحنم ا مادختسا  ح

 ديزم ىلإ يدؤي «بالطلا دنع يميوقتلا وأ يدقنلا ريكفتلا ةراثتسا نإ
 ةراثإب ريكفتلا اذه عيجشت نكميو .ةديدجلا راكفألا تبثيو ,مهفلا نم
 قيقحت ىلع اهتردق ىدمو ء.اهتاضارتفاو ةداملا ميهافم ةيمهأ لوح تالؤاستلا
 ءاهيلإ لوصولا نكمي يتلا تاجاتنتسالا ةحص يف قيقدتلابو «ةنّيعم فادهأ
 .ةداملا pole نيب دجوت نأ نكمي يتلا ةيرهاظلا تاضقانتلا نيب قيفوتلاو
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 حيضوتلا د

 راكفألاو ميهافملا ضعب نع نايحألا نم ريثك يف بالطلا لءاستي
 pel حيضوت ةلاحلا هذه يف ملعملا ىلع بترتيو ءمهل ةبسنلاب ةضماغلا
 غبصب ريبعتلاو «ةديدج ةيفاضإ تامولعم مادختساب ةحضاولا ريغ راكفألاو

 .oul ىلع اهقيبطت وأ «اهتاذ راكفألاو ميهافملا نع ةنيابتم تارابعو
 .ةديدج تالكشمو

 نورخا نوثحابو هسفن لبوزوأ اهب ماق ةديدع تاسارد جئاتن :تدبأ دقل

S25 nH)ءدادحو  (Lawton, 1977) (VAAYةيلاعف  costيحرشلا ميلعتلا  

 هذه تدبت دقو .لاقتنالاو ظافتحالاو باستكالا يف gall) وذ يلابقتسالا)
 ةّيعامتجالا تاساردلا يف ةصاخبو «ةعونتم ةيسارد داوم ميلعت ىدل ةّيلعافلا
 اذه نأ ودبيو «ةضماغلاو ةماعلا ميهافملا نم ريثكلا دوسيإ ثيح ءةيناسنإلاو
 ةيلخاد ةينب لع يوطنت يتلا ةيساردلا داوملاو جهانملا طيطختل ل مئالم جذومنلا

 راكفألا ىلإ ًاديرجتو ةيمومش رثكألا راكفألا نم اهيف لاقتثالا راصي ةيقطنم

 .ةددحملا قئاقحلا ىلإ لوصولا ىتحو lads ةيمومع لقألا
 ءةيلعافلا مدع وأ ةيبلسلاب يحرشلا ميلعتلا جذومن يف ملعتملا مهتي دق

 لابقتسالا ىلع هرود راصتقاو «ةّيميلعتلا ةدالا فاشتكا يف هتمهاسم مدع ببسب

 اذه ضرع قايس يف حضتا هنأ ديب .ةديدجلاو ةميدقلا راكفألا نيب طبرلاو

 ملعتملا ىلع بجي ثيح bel يلابقتسالا ملعتلا ىلع ثحلا ةرورض جذومنلا

 فرعتلاو ةنراقملاو ركذتلاك (ةيجراخو ةيلخاد) ةديدع تاطاشنب موقي نأ

 فراعملا نيب تاقالعلا فصوو «هابتنالا هيجوتو دقنلاو ليلحتلاو زييمتلاو
 «لاعف وحن ىلع تاطاشنلا هذه Jie ملعتلا مقي مل ولف .خلا , . . .ةيدقلا
 .(مص) ur ملعتلا حبصأل

 «جذومنلا اذه مادختسا ىدل ملعملا هجاوت يتلا ةيسيئرلا ةلكشملا نإ

 ىنعملا وذ ملعتلا اهيلع موقي gil ةمدقتملا تامظنملا طيطختو رايتحخا ةلكشم يه

 ةفلتخ لاكشأب مدقتو (ةنراقم «ةحراش) ةعونتم تامظنملاف .الصأ

col ele)رفاوتي نأ بجي اذل «(خلا . .تاءارق «براجت ,مالفأ .تاشقانم  
 مدقتملا مظنملا رايتخا نم هنكمت «ةددحو ةصاخ تاراهمو تاربخ ملعملا ىدل
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 ءهنم ةوجرملا فادهألا قيقحتل «بسانملا لكشلاب هميدقتو هطيطختو ءبسانملا

 رايتخا نم witty «تاراهملا هذه ىلع نيملعملا بيرلت نسحتسي اذل

 (يئارقتسالا لالدتسالا) يفاشتكالا ميلعتلا جذومن

Discovery Teaching Model 

 «يفرعملا وحنلا يف رنورب ةيرظن ىلإ جذومنلا اذهل يرظنلا ساسألا دوعي
(Bruner, 1960. 1966)ريوطت يف راكفأو ءارآ نم اهيف ءاج ام فيظوتو  

 «ةينبلا» موهفم لكشي .هززعتو ومنلا اذه لهست ؛ةيميلعت تايجيتارتسا

(Strucure)كانه نأ ىري ثيح «رنورب ةيرظنل يسيئرلا حاتفملا  tyيف ةلصأتم  

 ىتلا ةيساسألا ءىدابملا يف ىدبتت «يسارد لقح وأ ةيسارد ةدام ةيأ بلص

 فديتو .ةفلتخملا اهرصانعو ةداملا هذه ميهافم نيب ةلدابتلا تاقالعلا طبضت
 هذه يف رصبتلا ىلع نيملعتملا ةدعاسم ىلإ «ةيسيئر ةروصب ميلعتلا ةيلمع
 ةمظنملا ةيساسألا ءىدابملا لوح ةحيحصو ةيعقاو ةرظن نيوكتو ںتاقالعلا

 نم نكمتلا نأل .اهاوتحم وأ Le pene نع رظنلا ضغب ءةيساردلا ةداملا ةينبل

 ةمواقم ىلع ةردقلاب دوزيو ءلاقتنالاو ملعتلا لهسي ءاهتاذ دح يف ةينبلا هذه

 . نايسنلا

 ىلع «ريبك دح ىلإ فقوتت «ةّيملعتلا تاربخلا ةيلاعف نأ رنورب ىريو
 ةيذغتلاب نيملعتملا ديوزتو «ىقطنملا اهلسلستو ةيساردلا ةداملل ةيميظنتلا ةينبلا

 : ىلإ همامتها هجوي نأ :ملعملا ىلع بجي اذل .ةبسانملا ةيحيحصتلا ةعجارلا

 ‹(فادهألا) اهملعت بجي يتلا تاربخلا ١

 .ةيساردلا ةداملا طيطخت) تامولعملا ميظنت قرط - ؟

 «(ميلعتلا تايجيتارتسا) ةيميلعتلا تاربخلا ميظنت قرط ۳

 .(ميرقتلا) اهتالدعمو ةعجارلا ةيذغتلاو ةباثإلا ةعيبط - ٤

 نم ةعومجم باستكا ةلأسم سيل «يسارد لقح يأ يف ميلعتلا نإ
 ةينب يف راصبتسالا زيزعتو عيجشت ةيلمع وه لب ءاهظفحو ةلصفنملا قئاقحلا
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 يوطني يتلا ةلدابتملا GUA لوح ةلماش ةرظن باستكال .لقحلا اذه

 ءهسفنب ةينبلا فاشتكاب ملعتملا موقي نأ cd dl هذه ريوطتل .بجيو .اهيلع
 فشتكي نأ هيلع بجي يأ .(يحرشلا ميلعتلا جذومن يف اهك) هل اهلقن سيلو
 وه «هتعيبط يف ملعتلا OF ,رهاوظلا نيب ةلدابتملا تاقالعلا مسي يذلا ميظنتلا
 دق ام ىلع ًادامتعا » (Coding Systems) تائفلا وأ فانصألا ليكشت ةيلمع

 ريوطت نإ .راكفألاو ثداوحلاو تاعوضوملا نيب تافالتخاو ILS نم رفاوتي
 لهسيو «ةداملا ةينب ديقعت للقي .تائفلا ةيمستو فينصتلا ىلع ملعتملا ةردق
 ةنيعم ةئف يف اهتيوضع ةلالدب ءايشألاو ثداوحلا ىلإ فرعتلا نم نكميو .ءاهمهف
 تامولعملا زواجت نم «ملعتملا نكمي يذلا رمألا ءنيعم فنص ىلإ اهئامتنا وأ
 .ةنهارلا هتفرعم ءوض 5 ةيلبقتسم بقاوع نم بترتي ام جاتنتساو عهمامأ ةلئاملا

 يف لب ءاهتاذ يف تامولعملاو قئاقحلا باستكا يف نمكت ال ملعتلا نم ةياغلاف
 نم ملعتلا لقني نأ ميلعتلا ىلع بجي اذل ءاهمادختسا ىلع ةردقلا
 اذه لثم قيقحتل لثمألا ليبسلا وه فاشتكالاو .«ريكفتلا» ىلإ «باستكالا»

 ززعيو «ملعتلا لاقتنا ةيناكمإ نم ديزي ءرنورب ىري اك «هنأل ءلاقتنالا
 .ءاصقتسالاو ثحبلا ىلع ةردقلاب دوزيو «ةيتاذلا ةيعفادلا ريثتسيو .ظافتحالا

 : يناشتكالا جذومنلل ةيميلعتو ةيجهنم تانمضت
 جئاتنلا نارمثي ال يحرشلا ميلعتلاو يلابقتسالا ملعتلا نأ رنورب دقتعي

 ىلع هتمهم رصتقت ءايبلس انئاك ملعتملا نم نالعجيو ءاهيف بوغرملا ةيملعتلا

 هتيلاعفو «ملعتملل طشنلا رودلا ىلع دكؤي كلذل لهظفحو تامولعملا لابقتسا

 يف ىسدحلا ريكفتلا وأ راصبتسالا ىلع هتردقو «ةّيملعتلا  ةّيميلعتلا ةيلمعلا يف
dyةّيميلعتلا ةداملا  . olyمدع ىلإ دوعي ال ءةينبلا فاشتكا يف ملعتملا لشف  

 هديوزت مدعو .ةبسانملا ةقيرطلاب ةيساردلا ةداملا ميظنت مدع لإ لب .هتردق

 ضعب «يفاشتكالا ميلعتلا جذومت مدقيو .يفرعملا هومنل مئالملا ميلعتلاب
 .ةيفصلا ةيميلعتلا تاطاشنلاو جاهلا ميمصتب ةرشابملا ةقالعلا تاذ تانمضتلا

 !pip» (Spiral Curriculum) جابتملاب» هوعدي ام ةركف رنورب ىنبتي
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 ءددحمو قيقد وحن ىلع اهتاذ ميهافملا ميظنت «جاہملا اذه لثم يف نكمي ثيح
 مكحت يتلا ةّيقطنملاو ةيجولوكيسلا ءىدابملل اقبط « ةنيابتم ةبوعص تايوتسمبو
 هلكشب ًاءدب «جاهنملل يجيردتلا ميدقتلا نإو . تايوتسملا هذه ةيفرعملا فئاظولا
 ليفك (Rotating) بوانتلا fu Lib «ةبوعص هلاكشأ رثكأب ءاهتناو .طسبألا
 اذإف . ميلعتلا عوضوم ةداملا ةينب باستكاو راصبتسالا ىلع لفطلا ةردق ريوطتب
 ةسردملا نم ايلعلا فوفصلا يف ةيسدنهلا لاكشألا ملعتي نأ لفطلا ىلع ناك
 لبق ام ةلحرم يف يدام وحن ىلع لاكشألا هذه ربتخم نأ هيلع .ةيئادتبالا
 هقيبطتو :ةيبلوللا ةقيرطلا بسح يساردلا جاهنملا ميظنت نإ .ةيئادتبالا ةسردملا
 يعيبطلا يقرعملا ومنلاو حاملا نومضم نيب قسانتلا ىلإ نايدؤي ءايجيردت

 يف هنأ رنورب ىريو .هلدعم عيرستو ومنلا اذه ليهست ىلإ نايدؤي امك «لفطلل
 ضعب باستكا ءلفط يأ ةعاطتساب هنأ يأ «لفطلل يلقعلا ومنلا ىوتسم اهددحي ىتلا ةيفرعملا فئاظولل Lb «ةيسارد ةدام ةيأ ةينب AS ناكمإلا
 ىوتسم ناك امهم «ناک عوضوم يأ لوح (راصبتسالا) يسدخلا ريكفتلا عاونأ
 دنع هتاذ عوضوملا لوح ًاديقعت AST ًايسدح أريكفت بستكيس امك «يفرعملا هوم
 ينرعملا ومنلا لحارمل رنورب راكنإ ينعي ال اذه نإ .البقتسم ىوتسملا اذه ءاقترا
 وحن ىلع «يساردلا cell ةينب ليدعت ةيناكمإب هداقتعا ىلإ ريشي امنإو «ةزيمتمل
 . ملعتملل ةيفرعملا فئاظولا ةعيبطو قفتي

 ةلكشم حرطي نأ «يناشتكالا بولسألا ذيفات ىدل ملعملا ىلع يغبني
 مهتامامتهاو بالطلا ةيعفاد ةراثتسا هيف نمضي وحن ىلع (ةيزازفتسا) ةريثم
 نكمت ةقيرطب ةلكشملا طيطخت بجي اذل .هيف بوغرملا داجيإ ىلإ مهدوقيو
 ىلع بترتيو .ةلكشملا هذه ةينب سسؤت يتلا ءىدابملا يف رصبتلا نم بالطلا
 ةيلمع يف ةمهاسملا ىلع مهثحو بالطلا ةيلعافب ظافتحالا دارأ اذإ ءملعملا
 دوقت يتلا ةهجوملا ةلئسألا حرطك «تاطاشنلا نم ددعب موقي نأ .فاشتكالا
 يتلا ةبسانملا نئارقلاب بالطلا ديوزتو (Closure) «قالغإلا» وا لحلا جاتنإ ىلإ

 نم دكأتي نأ هيلع بجي اك .ةينبلا راصبتساو ءىدابملا كاردإ ةيلمع لهست
 ىدمل مهضيرعتو ءلحلا اهمزلتسي يتلآ هقباسلا تابلطتملل بالطلا ةفرعم
 باستكا ىلع مهدعاست يتلا ةمظنملا تالكشملا وأ تاريخلا نم ضيرع

 هكأ



 ًاروعش بالطلل CH ‹ حیرم يفص خانم رفوتو Anal لح تايجيتئارتسا

 . ةقالطو ةيئاقلتب مهراكفأ نع ريبعتلا نم مهنكمي .ةيرحلاب

 :يناشتكالا ميلعتلا تايجيتارتسا

 هئارآو رنورب ةيرظن ىلع ًادامتعا ,(1202, 1966( ابات ادليه تعضو
 ريوطتل ةّيميلعتلا تايجيتارتسالا نم ًاددع ءاهنيوكتو ميهافملا ةعيبط لوح
 فینصتلا تايلمع ةصاخبو inductive thinking يئارقتسالا ريكفتلا تايلمع

 ثالثب اهلمع ابات تأدب ءاهمادختساو (عاونألاو فانصألا) تائفلا ليكشتو

 : يه «هتعيبطو ريكفتلا يف اهرظن ةهجو تلوانت ةيساسأ تاملسم

 ميلعت نكمي ثيح «اهميلغت نكمي يتلا تاعوضوملا نم هريغك ريكفتلا نإ- ١

 تايجيئارتسا ميلعت نكمي يأ «هنومضم نع رظنلا wae «ريكفتلا»

 يف ,ةفلتخملا تالكشملا لح يف اهمادختسا بالطلا عيطتسي «ةيريكفت

 . ةفلتخملا عاضوألا

 يف اذه ينعيو . تامولعملاو درفلا نيب طشنلا لماعتلا نم عون ريكفتلا نإ ۲

 سرام اذإ الإ ملعتملل رفاوتت ال تامرلعملا نأ .يداع يفص عضو
 ةيموهفم مظن يف ةددحملا قئاقحلا ميظنتك ءاهلايح ةنّيعم ةّيفرعم تايلمع
 ءىدابلا قاقتشاو «تامولعملل ةيسيئرلا صئاصخلا طبرو «ةنيعم
 .ةفولأم ريغ وأ ةديدج تامولعم ىلع جئاتنلا ميمصتو «تاميمصتلاو
 ةددحملا ةيئزحلا قئاقحلا نم لاقتنا ةيلمع وه ريكفتلا نإ ءرخآ ريبعتبو

 رهاوظلاب ؤبنتلا نم نكمت يتلا ؛تاميمصتلاو نيناوقلاو ءىدابملا ىلإ
 اذهل ةمزاللا ةيريكفتلا تايلمعلا نأ ىلإ LU ريشتو .اهريسفتو ةّيلبقتسملا
 ةدعاسم ملعملا عيطتسي نكلو ءرشابم وحن ىلع اهميلعت نكمي ال .لاقتنالا

 يدؤي لكشب اههيجوتو ةيريكفتلا مهتايلمع معدب اهباستكا ىلع هبالط
 . يجراخ هيجوت وأ معد يأ نود تايلمعلا هذه زيزعت ىلإ ايجيردت

 ىلإ ريشي اذهو .هسكع نكمي ال مظتنم لسلست ربع ريكفتلا تايلمع روطتت - ۳
 ىرخأ ةراهم نم نكمتلا ىلع فقوتي .ةنيعم ةيريكفت ةراهم نم نكمتلا نأ
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 تايجيتارتسالا مادختسا ىدل لسلستلا اذه ةاعارم بجو . ةقباس

 . ةيميلعتلا

 مادختساب «ةيريكفتلا تاراهملا ميلعت بجي هنأ ابات ضرتفت اذكهو
 تاراهملا هذه باستكا Gi ًاصيصخ ةممصمو ةددحم ةْيميلعت تايجيتارتسا
 وأ ءانب OY «يلسلست وحن ىلع تايجيتارتسالا هذه مادختسا بجي S| .اهتاذ
 اهددح 64a ةراهم باستكا ىلع دمتعي ‹ ةيريكفت ةراهم ةيأ باستكا

 .ةيريكفتلا تايلمعلل مظتنملا لسلستلا

 :(فاشتكالا) ىئارقتسالا ريكفتلا لحارم

 : يه ةيساسأ لحارم ثالث ربع روطتي يئارقتسالا ريكفتلا نأ ابات دقتعت
 ءىدابملا قيبطت ةلحرمو «تامولعملا ريسفت ةلحرمو «موهفملا ليكشت ةلحرم
 تايلمعلا ةعيبطو قفتن «ةّيميلعت تايجيتارتسا ثالث تعضو دقو .اهميمعتو
 هذه ريوطت ىلع دعاستو fel tl هذه اهنمضتت يتلا ةيئارقتسالا ةيريكفتلا

 تاطاشنلا ضعبو لحارملا هذه نم الك للي ايف لوانتنو .اهومنو تايلمعلا
 ۰ .امل ةيسانملا ةيميلعتلا

 : موهفملا ليكشت ةلح رم

 ميلعت يف ةيساسألا ةيجيتارتسالا يهو .ةلحرملا هذه ةيجيتارتسا فدهت
 كلذو .تامولعملا ةحلاعم ىلع بالطلا ةردق ةدايز ىلإ ؛يئارقتسالا ريكفتلا

 نم مهنكمت ةّيملعت تاطاشنب مهمايق قيرط نع «ةيموهفملا مهمظن عيسوتب
 تالكشم وأ تامولعم ةهجاوم ىدل اهنومدختسي ةديدج ميهافم باستكا

 : ةيلاتلا تاطاشنلا ىلع موهفملا ليكشت ةلحرم يوطنتو .ىرخأ

 :اهدادعتو تامولعملاو !Gad ديدحت ١

 ةقالعلا تاذ تامولعملا ىلإ فرعتلاب طاشنلا اذه ءانثأ ملعتملا موقي
 اهرفاوت بجاولا ةيفرعملا ةيلمعلاو .اهدعو اهديدحتو «ريكفتلا عوضوم ةلكشملاب

 عيطتسيو .اهرصانعو تامولعملا تادحو نيب قيرفتلا ىلع ةردقلا يه ءانه

 بالطلا مامتها ريثتست يتلا ةبسانملا ةلئسألا حرطب ةيلمعلا هذه ليهست ملعملا
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 ىلع وأ كمامأ ىرت اذام» لثم .مهمامأ ةلثالا تامولعملا ىلإ مههابتنا هجوتو
 امد «؟تامولعملا ةمئاق انمضتت gil رصانعلا وأ تادحولا ام» وأ « ؟ةحوللا
 ,ةهجوملا ةطيسبلا ةلئسألا نم عونلا اذه نإ .خلا . . .«؟تادحولا هذه ددع
 .اهنيب قيرفتلاو اهديدحتو .قئاقحلا دادعت ىلع بلاطلا ثحت

 : تامولعملا (فينصت) عيمجت - ب
 ءوض يف تامولعملا عيمجتب مايقلا blot اذه ءانثأ ملعتملا ىلع بترتي

 ةمزاللا ةيفرعملا ةيلمعلاو .ءازجألاو رصانعلا نيب هباشتلاك tw داعبأ وأ دعب
 تادحو نيب ةماهلا ةكرتشملا صئاصخلا ديدحت ىلع ةردقلا يه « عيمجتلل
 دوقت يتلا ةلئسألا ضعبب ةردقلا هذه ملعملا ريثتسيو .اهديرجتو تامولعملا
 دجوت له» fe « ةيفينصتلا وأ ةيعيمجتلا دعاوقلا ضعب فاشتكا ىلإ بالطلا

pole؟اهضعبل يمتنت يتلا قئاقحلا امد وأ «؟تادحولا نيب ةماشتم » Leyءيشلا  

 ةلئسأ نإ . خلا . . .«؟تامولعملا رصانع نم رصنع نم AS نيب عمجي يذلا
 تادحو صئاصخ يف قيقدتلاو لمأتلا ىلإ بالطلا هابتنا هجوت cg pl اذه نم
 «تادحولا هذه نيب ةكرتشملا لماوعلا وأ لماعلا نع ثحبلاو «تامولعملا
 ىلإ تادحولا ىدحإ ءامتناب حمست يتلا دعاوقلا ضعب فاشتكا نم مهنكقو
 . اهنم اهداعبتسا وأ ةنيعم ةئف

 : تاعومجملا ةيمستو تائفلا ريوطت <

 ةعومجم ىلع زمر وأ مسا قالطإ .طاشنلا اذه ءوض يف ملعتملا ىلع نيعتي
 وأ ةئفلا ىلع ةلالدلل ءةكرتشم صئاصخ وأ Del تاذ تادحولا نم
 dye bl ةينبلا يف رصبتلا ىلع ةردقلا كلذ بلطتيو .اهيلإ يمتنت يتلا ةعومجملا
 نم اهعقوم ءوض يف تادحولا هذه بيترت ىلع فوقولاو «تامولعملا تادحول
 BA لومش وأ ةيمومع ىوتسم كردي نأ بلاطلا ىلع بجي يأ .ةينبلا كلت
 ةردقلا كلت ليهست ملعملا عيطتسيو .ءاوتحالا وأ نيمضتلا ةركف نم نكمتيل
 ةعومجملا هذه ىلع هقلطن يذلا مسالا وأ زمرلا ام» لثم ةبسانم ةلئسأ حرطب
 .خلا . .«. . ؟اهضعب تحت جردنت يتلا تائفلا ام» وأ «؟تادحولا نم
 عوضوم تامولعملا تادحول ةيمرملا ةينبلا فاشتكا نم بالطلا نكمتي كلذبو
 | . مامتهالا
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 :تامولعملا ريسفت ةلحرم -

Gyمهفلا تايلمع ريوطت ىلإ ةلحرملا هذه ميلعتلا ةيجيتارتسا  
 : ةيلاتلا ةّيميلعتلا تاطاشنلا نمضتتو « ميمعتلاو جاتنتسالاو

 :تامولعملا نم ةئّيعم بناوج ديدحت |

 بناوجلا ضعب ىلإ فرعتلا طاشنلا اذهب ols ىدل ملعتملا ىلع بترتي
 نيب زييمتلا ىلع ةردق كلذ بلطتيو .اهديدحتو ةيساردلا ةدالا نم ةماملا
 عوضوم ةرهاظلا رييغت وأ ثودح يف اهرود وأ اهتيمهأ ثيح نم لماوعلا
 bad يتلا تاكحملا وأ سسألا ضعب دامتعا «هرودب اذه بلطتيو .مامتهالا
 هجوت يتلا ةبسانملا ةلئسألاب ةردقلا هذه ملعت ليهست ملعملا عيطتسيو «ةيمهآلا
 لماوعلا ام» لثم «ةنكمملا اهتاريغتمو ةفلتخملا ةداملا بناوج ىلإ بالطلا هابتنا
 ماظنلا اهيلع موقي يلا سسألا امد وأ «؟رخبتلا ةرهاظ ددحت يتلا
 ةلكسأ نإ . «؟خانملا ةعيبط ديدحت يف ةيمهأ رثكألا تاريغتملا ام» «؟يداصتقالا
 ثادحأ يف ةفلتخملا لماوعلا رود فاشتكا ىلإ ملعتملا دوقت cg ll اذه نم
 .اهنم لك ةيمهأو .ةلكشملا

 :اهريسفتو تامولعملا مهف - ب

 يتلا تامولعملا نيب طبرلاب انه ملعتملا هب موقي يذلا طاشنلا قلعتي
 ةّيببسلا وأ ةيفيظولا تاقالعلا ىلع فوقولاب كلذو .ءاهريسفتو هيدل ترفاوت
 ملعملل نكميو .اهريغ يف لماوعلا وأ ميهافملا ضعب رثأ ديدحتل ءاهنيب ةمئاقلا
 ىلإ ةيدؤملا ةبسانملا ةلئسألا حرطب .ةيببسلا كاردإو ريسفتلا ةيلمع لهسي نأ
 ةقالعلا Ley لش ءاهيمهافمو تامولعملا تادحو نيب ةلدابتملا تاقالعلا فاشتكا

 حطس نع عافترالا ةجيتن ةرارحلا ةجرد ريغتت له» وأ «؟ميسقتلاو برضلا نيب
 ةردق ةلئسألا هذه رشتست . «؟اهرطقو ةرئادلا be نيب ةقالعلا boy «؟رحبلا
 مكحي يذلا ةّيببسلا موهفم نم هنكمتو ءاهريسفتو تامولعملا مهف ىلع بلاطلا

 . ةيتايح ا رهاوظلا مظعم

 : ميمعتلاو جاتنتسالا  ح

 ,ةنهارلا تانايبلاو تامولعملا زواجت ىميلعتلا طاشنلا اذه بلطتي
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 رهاوظلا وأ ثداوحلا عقوت ىأ .بقاوع نم اهيلع بترتي دق ام جاتنتساو
 ILI ثداوحلا مكحت يتلا ةّيببسلا تاقالعلا ةفرعم ىلع ًادامتعا ةيلبقتسملا

alsمخضتلا نع تالكشم نم بترتي دق ام بلاطلا جتنتسي  SUمدع وأ  
 ةيفرعملا ةيلمعلاو .ةيئابرهكلا ةقاطلا يف صقنلا وأ Akal ةلماعلا ديلا رقاوت
 طابنتسا ىلع ةردقلا يه «تاطاشنلا هذه لثم زاجنإل اهرفاوت بجاولا

 هذه ليهست نكميو «ةديدج عاضوأ ىلع اهميمعتو .تاميمصتلاو ءىدابملا
 اهئدابم مادختساو ءةنهارلا فراعملا زواجت ىلإ يدؤت ءةبسانم ةلئسأب «ةردقلا
 ؟ةيعامتجالا ةايحلا يف ماظنلا رثأ ام» لثم «ةيلبقتسملا جئاتنلا ضعب 3 ف
 ماظنلا رييغت نع مجنت يلا جئاتنلا امو وأ Say» لالخإإلا ىلع بترتي امو

 ةيعامتجالا ةايحلا يف ينقتلا مدقتلا اهسكعي يتلا راثآلا امد 3 «؟يملاعلا يدشلا
 ثداوحلا يف رصبتلا نم بلاطلا نكمت .ليبقلا اذه نم ةلثسأ نإ .«؟ةيدرفلاو

 .اهب مكحتت يتلا لماوعلا فاشتكاو « ةيلقتسملا تالكشملاو

 : ءيدابملا قيبطت ةلحرم -

 وأ تامولعملا ريسفتو موهفملا ليكشت يتلحرم «ةلحرملا هذه ولتت
 مت يتلا ءىدابملا قيبطت ىلع بلاطلا ةردق عيسوت ىلإ فدهجو « تانايبلا

 ءوض ىف ةّيلبقتسملا بقاوعلاب ؤبنتلاو ؛ةقباسلا ةلحرملا يف اهيلإ لوصولا
 هذه اهيلع يوطنت يتلا ةيميلعتلا تاطاشنلا LIU ةطباضلا طورشلا
 : ىهف ءةلحرملا

 :بقاوعلاب ؤبنتلا - أ
 رهاوظلا ريسفتو .ثداوحلا بقاوعب ؤبنتلا ملعتملا لع بجي

 .ةبسانملا لولحلا ىلإ ةيدؤملا تاضارتفالا حارتقاو ءةفولأ لا ريغ
 تامولعملا ركذتو ةلكشملا ةعيبط ليلحت ىلع ةردقلا كلذ بلطتيو
 .ددصلا اذه يف ملعملا ىلع بترتي اک .اهب ةقيثولا ةقالعلا تاذ
 تامولعملا ركذت ليهستل ةيرورضلاو !UW نئارقلاب بالطلا ديوزت
 . مامتهالا عوضوم ةلكشملاب اهتقالعو ةقباسلا
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 :تاضارتفالاو تاؤبنتلا ريسفت ب

 عضوو «هتاۋبنت صالختسا لع ملعتملا طاشن رصتقي ال
 تارربملا داجيإو ءاهليلعتب موقي نأ هيلع يغبني لب «هتاضارتفا
 وأ ريياعملا وأ تاكحملا ضعب مادختسا هيلع بجي يأ JU ةبسانملا

 .تاضارتفاو تاؤبنت نم هيلإ لصوت ام غوست يتلا سسألا
 .اهيلإ ةيضفملا ةيببسلا تاقالعلا ديدحت ىلع ةردق كلذ بلطتيو
 تاؤبنت معد .طاشنلا اذه ليهست ةيغب ءملعملا عيطتسيو

 مهديوزتب «تاضارتفالا حارتفا ىلع مهتردق ةدايزو «بالطلا

 دعاوقو ءىدابم نم هيلإ اولصوت ام مادختسا نم مهنكمت ةلئسأب

 .ةقباسلا ةيميلعتلا تاطاشنلا يف تاميمعتو

 : تاضارتفالاو تاؤبنتلا عيونت - ج

 وأ ثداوحلا ريسفتل تاضارتفالا ضعب حلصت ال دق
 نأ بلاطلا ىلع بجي اذل «ةفولألا ريغ تالكشملا وأ رهاوظلا

 ىلع فوقولا لجأ نم هتاؤبنتو هتاضارتفا عيونت ىلع ًارداق نوكي
 تامولعملاو قئاقحلا مادختسا كلذ بلطتيو ءابنم حيحصلا
 اهرفاوت بجاولا ةيفاكلاو ةيرورضلا طورشلا ديدحتل ءىدابملاو

 هذه يف ملعملا رود فقوتيو .هقدصو ضارتفالا ةحص نامضل

 جاتنإل «بالطلا ريكفت ريثتست يتلا ةلئسألا حرط ىلع تاطاشنلا
 ءاهتم بسانملا ءاقتنال اهيف رصبتلاو .لئادبلا نم ةنكمم ةيمك ربكأ

 . لضفألا لحلاب رارقلا ذاختاو

 :يناشتكالا ميلعتلا جذومن ميوقت

 ءليوط نمز ذنم نويعامتجالا نوحلصملاو Oy tly ةفسالفلا لواح

 نورصاعم سفن ءاملع عباتيو «تالكشملا لحو تامولعملا ةجلاعم قرط نيسحت
 تالكشملا AST نم ريكفتلا ميلعت نأ ودبي نكلو .ةمهملا هذه لشم
 ضعب ضفري كلذل ,Joyce et al 1980) اضومغو امابمإو ةبوعص ةيجولوكيسلا

 ريوطت وأ ميلعت ىلإ Goll يئاشتكالا ىحنملا ىلع رنورب ديدشت سفنلا ءالع

env 



  eastىلع موفي « يحرشلا ميلعتلا جذومن لثم هلثم .يناشتكالا ميلعتلا 7

 تيملعملا نم ريثكلا نأ يك .يحرشلا جذومنلا لع هقوفت ىلع وأ .ةيمهأ
ow alyةيماظن ةقيرط بسح ميلعتلا نولضفي «سفنلا ءاميلعو  "esطابضنا» » 

 ميلعتلا نأب مهضارتعا نم مغرلا ىلع ىلع «رنورب اهب يصوي يتلا ةقيرطلا نم .

 ةيملعت جئاتن ىلإ | لوصولا نم نم ‹ةيفاشتكألا ةقيرطلا بسح ططخملا

.(Mauly, 1982) . 

 ضعبو «ةيساردلا داوملا ضعبل ًابسانم «يناشتكالا ميلعتلا ناك اذإو

 ةيسارد داول بسانم ريغ هنإف «ةئيعم ةيفرعم صئاصخب نيمستملا نيملعتملا
 ليبس ىلع ,Suchman) 1961) نامشاس فرتعي «نیرخآ نيملعتمو «یرخآ

Ulنم وهو)  ATيفاشتكالا ىحنملا يديؤم  Luleضعب ططخ دقو  
 inquiry approach) يئاصقتسالا بولسألا ىلع بيردتلل ةّيميلعتلا جذامنلا

 يلابقتسالا ملعتلا لحم لحت نأ نكمي ال .يناشتكالا ميلعتلا تايجيتارتسا نأ
 ال ةّيساردلا داوملا ضعب تانومضم نأ ىريو .(حرشلاو ةرضاحملا) ديجلا
 نيزكرمتملا» لافطألا نأ امك .ءاصقتسالا وأ فاشتكالا تايجيتارتسا عم قفتت
 اوققحي نلو «تايجيتارتسالا هذه نم ةدافتسالا نم نونكمتي ال «تاذلا لوح

 مهديوزت متي ةقيرطب اهطيطختو «ةلكشملل نقتملا رايتخالاب الإ «ةيملعتلا ماهملا
 .يفاكلاو يرورضلا هيجوتلاب اهيف

 OY Ted سيل يناشتكالا ميلعتلا نأ ,Ausubel) 1960) لبوزوأ ىريو
 .حيضوتو حرش ىلإ ةجاحب ةيساردلا داوملا يف ةنمضتملا ميهافملا نم ريثكلا

 ملعتملا نوكي امدنع ةصاخبو «عجنأو عرسأ (حرشلا) ةقيرطلا هذهب اهملعتو
 رنكس ىري امك .يفرعملا هومن ثيح نم ةيديرجتلا وأ ةيزمرلا ةلحرملا يف

(Skinner, 1968(لاعف ريغو يلمع ريغ يناشتكالا بولسألا نأ » OYملعتملا  
 ميلعتلا ob «لئاقلا ضارتفالا ضفريو دج ءيطب لدعمب ريسي هئوض يف

o۸ 



 ردق نم bt ال ملعملا هفرعي ام نيقلت نأل ءدرفلا ةمارك ززعي يئاشتكالا
 “4 مامتهالاو همارتحا ليلد وه سكعلا ىلع لب .ملعتملا

 ةرورضب يحوي ليلد دوجو مدع ىلإ ,Gagné) 1977) هيناج ريشيو
 يف اهتجلاعم ىلع ًارداق نوكيل يقطنملا اهبيترت بسح ءىدابملل لفطلا فاشتكا
 ةموعدم ءةمظنم ةقيرطب اهميدقتو ةداملل ملعملا طيطخت نأ ىريو «ةيفرعملا هتينب
 ماق ول امم رثكأ «ةينبلا» وأ «ىنعملا» روهظ ىلع دعاسي .حرشلاو حيضوتلاب
 لئاقلا رنورب ضارتفا ىلع هيناج ضرتعيو .تاطاشنلا هذهب مهسفنأ بالطلا
 ًاقبط  ةيبرتلل يلوألا فدهلا OY ««أجاتن» سيلو «ةيلمع» ملعتلا نأب
 ركفلا لصف زوجي الو «ةنيعم تاءافكو تاراهمو تامولعم باستكا وه - هينا
 نأ ىلع «مساح لكشب نهربت ال ةرفاوتلا ثوحبلا نأ اک «هنومضم نع
 لح ىلع ةردق رثكأ مه .فاشتكالا ةقيرطب نوملعتي نيذلا بالطلا
 .اهتاذ ةقيرطلا هذهب نوملعتي ال نيذلا بالطلا نم تالكشملا

 فوفصلا يف يناشتكالا ميلعتلا تايجيتارتسا مادختسا بعصيو اذه
 مظعمب ةداع نو رثأتسي .ًءاكذ رثكألا بالطلا OY .ددعلا ةريثكلا
 يذلا رمألا كلذ نع مهعنم نم ملعملا نكمت ةليسو نم امو ««تافاشتكالا»
 «كلذك لاحلا ناك اذإو ءطقف «نيلبقتسم» ءاكذ لقألا بالطلا ةيقب لعجي
 نم كلذ ىلع ردقألا وهو «تافاشتكالا» هذه هسفن ملعملا ضرعي ال اذاملف
 ؟ميظنتلاو ضرعلا ثيح

 قبس امم حضتيو ؟فاشتكالا تايجيتارتسا نم ملعملا فقوم ام نآلاو
 (ةيساردلا ةداملا) فادهألا ةيعونب طبترت ddd ةيجيتارتسا af ةيلاعف نأ

 نيذه ملعملا مهف ءوض by .(بالطلا تالخدم) نيملعتلا صئاصخ ضعبو
 اهميدقتو ةدالا طيطخت عيطتسي ‹ يميلعتلا بولسألاب |هتقالعو ‹ نيريغتملا
 ريثكلا زواجت ىلع رداق ءرهاملا ملعملا نأ اك «ةعجان Gale جئاتن ققحت ةقيرطب
 يف اهنيب قيفوتلاو «ةفلتخملا ميلعتلا تايجيتارتسا صئاصتخ نيب تاعارصلا نم
 . يعيبط يميلعت قايس



ES hed ميلعتلا جذاغ 

 ,ملعتلا يف يكولسلا ىحنملا ءىدابم ىلع ًادامتعا opt Ul رّوط
 فلتخت ءةيميلعتلا جذامنلا نم ًاددع «يئارجإلا طارشإلا ءىدابم ةصاخبو
 ضعب ىلع ديكأتلا ةجرد فالتخاو «اهزاجنإ يف بوغرملا فادهألا فالتخاب
 ميلعتلا جذامن فادهأ حوارتتو .ىرخأ نود يكولسلا ملعتلا ءىدابم

 bul جالعو «يداع يفص عضو يف ةطيسب ةيكولس فادهأ قيقحت نيب يكولسلا
 ,Goyce et al_ 1980( ةيضرملا فواخملاو بیرختلاو ناودعلاك .ةيوس ريغ ةيكولس
 ءاهتاذ ةيكولسلا ةيرظنلا ةعيبط ىلإ « ةيكولسلا ميلعتلا جدام ردفم دوعي دقو

 تاميمعتلاو ءىدايملا نم ددعب عةفلتخملا اهلاكشأب ,ةيرظنلا هذه اندوزت ثيح

 كلذل .هرييغتو كولسلا ليدعت عاضوأ مظعم ىلع قيبطتلل ةلباقلاو «ةيلمعلا

 اهتاءارجإو اهميهافمو اهتاضارتفا ةشقانم ىلعو «ةفلتخملا ةيكولسلا ميلعتلا جذامن
 . جذامنلا هذه تااليصفت 3 لوخدلا نود ةماعلا

 طارشإلا لوح فولفاي براجت يف ةّيكولسلا ميلعتلا جذامن لوصأ نمكت
 يتلا نسطاو لامعأو BLY ميلعتلا يف كيادن روث ةيرظنو .يكيسالكلا
 .ةّيوسلا ريغ يناسنإلا كولسلا طاغأ ضعب ىلع فولفاب ءىدابم قيبطت تلرانت
 ءيسردملا ميلعتلا لاج يف «ةيكولسلا ةيرظنلا ءىدابل عساولا قيبطتلا نأ ديب
 ,Skinner) 1953, 1958) رنكس لامعأب ًاعوفدم ناك «يكولسلا جئالعلا لاحبو
 ءيئارجإلا طارشإلا ءىدابم ةلالدب يناسنإلا كولسلا مهف ةيناكمإ ىري يذلا

 .اهتاذ ءىدابملا هذه قيبطتب «هرييغت وأ هليدعت ةيناكمإو

 عاضوألا يف ةيكولسلا تاينقتلل نيبرملاو نيملعملا مادختسا دادزيو

 ريثكلا دادعإ مت دقو . يعو ريغ نع وأ يعور نع ءيئارجإإلا bi | ءىدابم

 ةفلتخملا ميلعتلا لحارم ف داوملا ميلعتل تاينقتلا هذه ءوض 5 جماربلا نم

 ةصاخبو (يطارتشالا ريبدتلا) لكشملا كولسلا طافأ ليدعتو (جمربملا ميلعتلا)
 نأب «نيثحابلاو نيبرملا نم ديدعلا داقتعا ىلإ كلذ ope دقو . لافطألا دنع



 ءةيساردلا جهانملل ًانيعم ًايميظنت ءانب بلطتت .ملعتلا تايجيتارتسا ضعب

 اهيف فقوتي «ةيمكارتلا تاربخلا نم ةلصنم ةلسلس ربع اهملعت يرجي ثيحب
 هذه بلطتتو ءاهنم طسبأ ةقباس تاربخ باستكا ىلع ةديدجلا تاربخلا ملعت

 روعشلا ىلإ يدؤت «ةيروف ةيزيزعت تاينقت مادختسا WIS تايجيتارتسالا

 وحني اذل .يلبقتسملا ملعتلا ىلع ملعتملا ةردق يف ديزي امم ,ةءافكلاو حاجنلاب

 وحن ىلع ةيملعتلا ماهملا ميظنت ىلإ «يكولسلا يميلعتلا جذومنلا عضاو
 ءةدح ىلع ةوطخ لك زيزعن اهيف متي «ةيجيردت ةقيرطب اهميدقتو «يلسلست
 نيوكتو «يملعتلا هكولس هيجوت ىلع ةردقلا ًايجيردت ملعتلا بستكي ثيحب
 .(ةيلخاد) ةيتاذ زيزعت رداصم
 : ةيكولسلا ميلعتلا جذامغ تاضارتفا

 ةيميلعت جمارب نم اهنع قثبنا امو «ميلعتلا يف ةيكولسلا ةيرظنلا ضرتفت
 ةيجولوكيسب ادج ةقيثو Be تاذ تاضارتفالا نم اددع ةيجالعو ةّيبيردتو

 وه «تاضارتفالا هذه مهأ نم ايرو .كولسلا ليدعت تايجيتارتساو ملعتلا

 (ةيلقح وأ ةيفرعم) ةيلخاد لماوع ىلإ عوجرلا ةرورض مدعب لئاقلا ضارتفالا

 ةيلاعفبو كلذ قيقحت نكي ثيح «هليدعتو هطبضو يناسنإلا كولسلا مهفل
 .سايقلاو ةظحالملل لباقلا يرهاظلا كولسلا ةسارد ىلع راصتقالاب «ةريبك

 ءةيفرعملا تايرظنلا نع يرذج وحن ىلع ءةيكولسلا تايرظنلا فلتخت كلذل

 ريغ وأ ةيفرعم) ةيلخاد تايلمع وأ ةيفرعم ىنب ليدعت نولواحي ال نويكولسلاف
 ةيناسنإلا ةفرعملا دودح يف) ءاهتظحالم وأ اهيلإ لوصولا نكمي ال (ةيفرعم
 ىلإو ءهتاذ يلعفلا كولسلا ىلإ مهتامامتها نوهجوي لب (ريدقت لقأ ىلع ةيلاحلا

 ودبيو .طبضلاو سايقلاو ةظحالملا تايلمعل اهعاضخإ نكي يتلا تاباجتسالا
 نع رظنلا ضغب ءلقألا ىلع ةيلمعلا ةهجولا نم ًادج ديفم ضارتفالا اذه نأ
 هجوي يذلا ملعملاف .هرربت يتلا ةّيفسلفلا وأ ةيملعلا وأ ةيرظنلا سسألا

 تاباجتسا ةلالدب كولسلا اذه ددحمو cog lal هبالط كولس ىلإ همامتها

 هطبض ىلع ردقأ ودغيو .كولسلا اذه نع حضوأ ةروص لكشي «ةيرهاظ
 ةظحالم نم ملعملا نكمت «ةديدع ًاقرط نويكولسلا عضو دقو اذه . ههيجوتو

 ,Rimm et al) يفصلا ميلعتلل يعيبط قايس يف هسايقو هليجستو هبالط كولس

 هالا



 تاباجتسالل قيقد ديدحت ىلع اهنم ريبك بناج يف قرطلا هذه دمتعتو «1974)

Uyيرهاظلا كولسلا ىلإ ًاهجوم نييكولسلا مامتها ناك  cabs ptyالف  
 ملعتلا ءىدابمل ًاقفوو .ةنّيعم قرطب (ةباجتسالا) لمعلا ىلع هثحت ةيجراخ ىوق لكشت ءةيئيب تاريغتل بيجتسي درفلا ob ديفي Pl ضارتفا نم دب
 طورش ريغتب (ةباجتسالا ثودح راركت لامتحا) كولسلا ريغتي «يئارجإلا
 ةدايز ىلإ يدؤي «هفذح وأ يملعتلا عضولا ىلإ امريثم ةفاضإ نأ يأ «هثودح
 وأ ملعتلا نأ ينعي اذهو .ليقتم ةباجتسالا ثودح ةيلامتحا ضافخنا وأ
 تاريثم) ALE تاريثمك لمعت ةيجراخ تاريغتم ربع متي «كولسلا باستكا
 ةباجتسا ريثتسي «أايلبق ريثم» لكشي Me فصلا ةفرغ يف ملعملا روضحف . (كولسلا ولتت تاريثم) ةيزيزعت وأ ةيدعب تاريثمو (اهروضحب كولسلا ثعبني
 ًاريثم» لكشي ةباجتسالا هذهل ملعملا حادتماو .(كولسلا) هابتنالا وأ ءودهلا

bawكولسلا يف نارثؤي ءامهمدع وأ «هحيدم» و ملعملا هروضح» نإ . «ًايزیزعت  
 ريشي يذلا رمألا «لبقتسلملا يف هثودح ةيلامتحا نم ناريغيو «هبالطل يهابتنالا
 يف ناك اذإف .اهريغتب ريغتيو «ةّيجراخلا تاريغتملا ضعبل ةفيظو كولسلا نأ ىلإ
 ةقحاللا طورشلا وأ (ةيلبقلا تاريثملا) ةقبسملا طورشلا طبض ملعملا ةنكم
 قبست ىتلا تازيملا رييغت هتردق يف ناك اذإ يأ .(ةيزيزعتلا وأ ةيدعبلا تاريثملا)
 هبالط كولس رييغت ىلع ًارداق نوكيسف ءاهولتت يتلا تاريثملاو ءةباجتسالا
 دئاوف ىلع يوطني «كولسلل ةددحملا ةّيجراخلا تاريغتملا ىلع ديكاتلا نإ .ًامتح
 نم ملعملا نكمت يتلا تاينقتلا نم ديدعلا كانهو .ةيميلعتلا هفادهأ قيقحتل اهطبضو تاريغتملا هذه ديدحت يف هتفيظو رضحت ثيحب «ملعملل ةبسنلاب ةزيمتم
 يأ ةنكم يف «ةرفاو تامولعم ةيكولسلا ةيرظنلا رفوتو «ةفيظولا هذه لثم ءادأ
 يف رثؤت يتلا ةيئيبلا تاريثملا وأ تاريغتملا ةعيبط لوح ءاهمدختسي نأ درف
 نيلصفلا عجار) اهمادختسا تايجيتارتساو تاينقت بسنأ لوحو «كولسلا
 . (نماثلاو عباسلا

Ubهتاريغتم وأ طورشلا ريغتب كولسلا ريغتي  cde ltlنم دب الف  
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 ةيستكم يه «ةيوس ريغ مأ تناك ةيوس ءاهعيمج كولسلا طامنأ ob ضارتفالا

 هنأ يأ ءاهتاذ ءىدابملا هذه ًاقفو اهليدعت نكميو « يئارجإلا ملعتلا ءىدابمب

 جالع فو «ةيداعلا ةيميلعتلا عاضوألا J ةيكولسلا تاينقتلا مادختسا نكمي

 رعاشملا رييغت يف ىتحو ءةطيسبلاو اهنم ةداحلا .ةيكولسلا تالكشملا

 Joyce) اهعيمج نيدايملا هذه يف اهاودج تاينقتلا هذه تتبثأ دقو «تاهاجتالاو

al 1980( ). فادهألا ةغايص ةرورص ءةيكولسلا ةيرظنلا ضرتفت نكلو 

 ىلع درف لكلو يرهاظلا كولسلا ةلالدب ددحت نأ بجي يأ .ًايدرف وأ ًايكرلس
 ULE تاريثم روضحب ةرورض ثعبنت ال ةبباشتملا تاباجتسالا OY .ةدح

 ةّيكولسلا ميلعتلا جمارب متبت كلذل .ًاتح ةدحاو تاريثم ولتت الو ءةدحاو
 وأ ميلعتلا ةلاحتسا ينعي ال اذه نأ ديب «ةيدرفو ةددحم ةيكولس فادهأب

 ةددحم فادهأ ديدحت ةرورض ينعي امنإو «(جمربملا ميلعتلا يف امك) يعمجلا بيردتلا

 ,Resmick) 1967( ملعتلا d ةصاخلا هتعرس لدعم قفو «بلاط لكل (ةداملا ةيمك)

 : ةيكولسلا ميلعتلا جذامت ميهافم

 تاريغتمب طوبضملاو ميلعتلا يف مدختسملا يساسألا يكولسلا جذومنلا نإ

 .(زيزعت) يدعب ريثم (كولس) ةباجتسا (يلبق) ريثم :وه ةيجراخلا ةئيبلا
 ةئيب يف ريغت وأ ثداح وأ فرظ وأ طرش يأ ىلإ جذومنلا اذه يف ريثملا ريشيو
 وأ ةءارقلا وأ هابتنالاك) ةباجتسالا امأ .هكولس يف ريغت ىلإ يدؤيو «درفلا

 اهيلع موقي يتلاو ءةيساسألا كولسلا ةدحو يهف (خلا . . . مالكلا وأ ةباتكلا

 ءةعونتمو ةددعتم تاباجتسا نم فلؤملاو ءاديقعت رثكألا ىلبقتسملا كولسلا

 Tabler) ةلكشملا لحل ةمزاللا تاباجتسالاك « ىفيظو وحن ىلع ks ايف طبارتت
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 طبضل اهب مكحتلا ملعملا ىلع بجي يتلا طورشلا مهأ دحأ زيزعتلاو

 ءاهعضي يتلا ةيزيزعتلا ريياعملا لالخ نم عيطتسي ثيح «هليدعتو هبالط كولس
 رثكأ ةيباجتسا طامنأ ءانبو كولسلا اذهل يجيردت ليكشم ةيلمعب مايقلا

 ززعملاب ملعتملا ديوزت ةركف ىلع مئاق يئارجإلا ملعتلا رهوج نإ .ًاديقعت

 نويكولسلا هوعدي ام وهو ءاهيف بوغرملا ةباجتسالا ثاعبنا ىدل بسانملا
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 ىدؤي يذلا el >I يأ (Contingency Management)» ىطارتشالا ريبدتلاب

 .هرتاوت وأ هيف بوغرملا كولسلا ثودح ةيلامتحا دايدزا ىلإ

 يف يباجيإلا زيزعتلا تاينقت مادختسا ةداع نويكولسلا نوسرامملا لضفي

 اذه نم عباسلا لصفلا يف انلوانت دقو .مهميلعتو ذيمالتلا كولس ليدعت

 ًانايحأ نيملعملا ىلع بعصي هنأ ريغ «هطورشو هعاونأو زيزعتلا موهفم باتكلا

 ةعونتم تازرفملاف ءاهميدقت تايجيتارتسا وأ اهتلودجو ةبسانملا تازرفملا ديدحت

 بيلاسأ فالتخاو .دارفألا فالتخاب اهتيلاعف ثيح نم فلتختو OAS دح ىلإ

 نم ةديدع ًاعاونأ كانه نأ ديب .كولسلا يف اهراثآب الإ فرعت الو ءاهتلودج

 مظعم دنع اهتيلاعف حضتتو .ملعتملا لوانتم يف عقت يتلا ةيباجيإلا تازرفملا

 ءاياده ءزئاوج) dole ةيباجيإ تازرفم JU ليبس ىلع كانهف «دارفألا

 «ةدوملاك) ةيعامتجا ةيباجيإ تازرفمو.(خلا ..ةيزمر تافاكم «دوقن «ىولح

 ,حاتفنالا»و .سامحلاو «مامتهالاو «ناسحتسالاو .لبقتلاو .ماستبالاو

 .تاهزن ءةيضاير باعلأ) ةيحيورت ةيباجيإ تازرفمو (خلا . . .حيدملاو
 ميج نإ .(خلا ...بعل «مسر «ةرح تاطاشن «نويزفلت ءانيس «تالحر
 نأ ريغ ءاهيف بوغرملا تاباجتسالا ةيوقتل اهمادختسا نكمي تازرفملا هذه

 وه «صاخ لكشب يسردملا ميلعتلا يف LL ًارود بعلي يذلا يباجيإلا زيزعتلا

 جئاتن ىلإ بلاطلا فرعت يأ (Confirmation Reinforcement) يتيغتلا زيزعتلا

 مظعم موقتو .بسانمو حيحص وحن ىلع كلسي ناك اذإ امم دكأتلل .هملعت

 ىلع ملعتملا علطي ثيح «زيزعتلا نم عونلا اذه ىلع ةجمربملا ةيميلعتلا جماربلا

 ىلإ يدؤي امم ءابيدؤي ةباجتسا لك دعب (يظفالا رأ يكرحلا) هكولس جئاتن
 .ةرورضلا دنع اهليدعت وأ ةباجتسالا هذه ةيوقت

 ثداحلا نيب ةبوق ةتقؤم ةقالع سيسأتب pepe جمارب ةيلاعف ددحت ال

 رتاوت ةلودجب Lal ددحت لب .بسحف هيف بوغرملا كولسلاو يزيزغتلا

 ةباجتسا لك زيزعت  رمتسملا زيزعتلا نأ اثم نيبت دقف .ةيزيزعتلا ثداوحلا

 تاراهم ملعت GU ةصاخبو .ءباستكالا ةعرس يف ديفم - بوغرم

 زيزعتلا نأ نيبت نيح يف .ظافتحالا ثيح نم ةيلاعف لقأ هنأ ديب .ةديدج
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 مظتنم وأ يئاوشع وحن ىلع اهيف بوغرملا تاباجتسالا ضعب زيزعت  بواننملا
 تاباجتسالاب ظافتحالا ثيح نم ةيلاعف رثكأ يمك وأ ينمز كحمل ًاقبط
 يزيزعتلا جمانربلا ةلودج ةرورض ىلإ حوضوب ريشي اذهو .اهيف اهيف بوغرملا
 كولسلاب ظافتحالا نكمي ثيحب ءًايجيردت تاززعملا ميدقت اهعم 08 ةقيرطب
 .قالطإلا ىلع يجراخ زيزعت يأ نود .هيف بوغرملا

 موهفم ةيكولسلا ميلعتلا CSE مدختست «زيزعتلا موهفم ىلإ ةفاضإلاب
 درفلا كولس ديدحت وأ طبض ىلإ ةراشإلل ( (Control :ريثملا طبض»
 .ةفلتخم ةيئيب تاريثل ةفلتخم تاباجتساب بيجتسي ثيحب Ane تاريثمب

 ءفصلا ةفرغ ىلإ هروضح درجمب هبالط تاباجتسا طبضي «ريثمك» ملعملاف
 يف اهب نوبيجتسي يتلا ةقيرطلا نع ًايئامن ةفلتخم ةقيرطب نوبيجتسي مهلعجيو

aleةيلمع فقوتتو  busصئاصخ نيب زييمتلا ىلع ملعتملا دا ىلع ريثما  
col allلعافلا نيب وأ .بعكملاو عبرملا نيب وأ «ةركلاو ةرئادلا نيب زييمتلاك  

 ءيلوألا ميلعتلا فدهلا ناك امبرو «خلا . . .ةجيتنلاو ببسلا نيب وأ .لعفلاو
 ةدالاب بلاطلا كولس طبض وه :ةيسردملا ةيميلعتلا عاضوألا نم ديدعلل
 ةباجتسالاو ىةفلتخملا ةداملا تادحو نيب Gof نأ هيلع بترتي ثيح «ةيساردلا

 .هيف بوغرملا لكشلاب ةدح ىلع ةدحو لكل
 طبض موهفم وه .رخآ ماه موهفم «ريثلا طبض موهفمب طبترسو

 ”ةباجتسا ءادأب ملعتملا مايق ىلإ ريشيو (Response Control)» .ةباجتسالا
 ةردق ىلع ةيلمعلا هذه فقوتتو «ةكرتشم صئاصخ تاذ ةعونتم تاريثمل ةدحاو
 .ةدحاو «ةملك» وأ «دحاو «مسا» وزع ىلع هتردق يأ « ميمعتلا ىلع ملعتملا

 نأك «ةكرتشملا تافصلا ضعبب مستت ةعونتم تاريثم ىلإ دحاو «زمر» وأ
 «a .ةحنجألا تاذ تاناويحلا عيمج < ىلإ ةراشإلل .«ريط» ةملكب بيجتسي
 ريثي ىذلا رمألا .خلا aad اهدادعأو اهعاونأو اهئامسأ نع رظنلا
 .ميهافملا باستكاو فينصتلا ىلع ملعتملا ةردق

 طبض لا طبض ءزيزعتلا) يكولسلا ميلعتلل ةيساسألا ميهافملا حضتت
 : يهو ميلعتلا اذه اهنمضتي يلا تاوطخلا يف (ةباجتسالا
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 ١ (ةيساردلا ةداملا) مامتهالا عوضوم تاريثملا ميدقت .
  - ۲تاريثل ةبسانملا تاباجتسالا رايتخا) اهيف بوغرملا تاباجتسالا ليكشت

 . (ةداملا

 تاريثملل اهيف بوغرملا تاباجتسالا ةسراممل ةبسانلا ةصرفلا ةحاتإ -

 ٤ - ةنكمملا ةعرسلاب تاباجتسالا هذه زيزعت .

 اهتاذ تاوطخلا عبتي نأ هيلع See ةءارق ةعطق ملعي نأ ملعملا دارأ اذإف
 : يلاتلا وحنلا ىلع

 . هتءارق لهست يلا لئاسولاو قرطلا ضعبب بالطلا ديوزتو صنلا ةءارق ۲

 . صنلا ةءارق ىلع باللطلا كحد ¥

 صئاصخ عم قفتت ةعونتم قرطب (مهتاءارق) بالطلا ءادأ زيزعت - ٤
 ضعبل ةبسنلاب ًاززعم EB دحب ةءارقلا يف ةمهاسملا نوكت دقف «بالطلا
 .رخآلا ضعبلل ةبسنلاب زرفملا يه ءةديحلا ةءارقلا نوكت Ge يف .بالطلا

 : ىطا pe ريبدتلا

 Asi نم Contingency Management يطا ارتشالا ريبدتلا جما رب ربتعت

 لك دمتعتو «ةيسردملا ةيميلعتلا عاضوألا يف ًاعويش ةيكولسلا ةيرظنلا تاقيبطت
 ةيميلعتلا ةئيبلا بناوج طبض ىلع ملعتلا ماهل يكولسلا ليلحتلا تاءارجإ
 ةظحالملاك .ةيكولسلا ءىدابملا ةلالدب كلذو «ةيعامتجالاو اهنم ةيداملا « ةفلتخملا

 ىلإ ةداع جماربلا هذه فدبتو خلا . . .زيرعتلاو ذيفنتلاو طيطختلاو فصولاو

 يبيرختلا كولسلاك اهيف بوغرملا ريغ ةيكولسلا LEY ضعب ليدعت وأ جالع

 جمارب فصتت كلذل .صاخلا وأ ماعلا يليصحتلا فعضلاكو «يناودعلا وأ
 عم قفتتل اهليدعتو اهفييكن نكي ثيحب «ةريبك ةنورمب يطارتشالا ريبدتلا

 ىدبتت نيذلا بالطلل ةيدرفلا صئاصخلا عمو «مامتهالا عوضوم تالكشملا

 ,Resmick, 1967, Bushell, 1970 Bereiter) تالكشملا كلت لثم مهكولس ٤
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 cial JI ةيئيبلا تاريثملل ةفيظو يناسنإلا كولسلا نأ نويكولسلا ىري
 willy ءاهدوجوب ةباجتسالا (رجتست) ثدحت يتلا ةّيلبقلا تاريثملل يأ
 تاريثماو كولسلا نيب ةقالعلا يف يكولسلا ميلعتلل ةيساسألا ةرهاظلا نمكتو .يلبقتسملا اهثودح ةيلامتحا يف رثؤتو ةباجتسالا هذه ولتت يتلا ةيدعبلا
 اهيدبت دعبو  اهيف بوغرملا ةباجتسالا يدبت دعب ززعملا ميدقت نإو .ةيزيزعتلا
 مظنملاو يجبنملا طبضلا ةيلمع ىلإ ريشيو « يطارتشالا ريبدتلاب ىعدي  طقف
 .ةددحم تاقوأ يف تاريثملا هذه ميوقت ىلإ راصي ثيحب ءةيزيزعتلا تاريثملل
 كلذل . يطارتشالا جمانربلا حضاو اهددحي ‹ةنيعم تاباجتسا رودص دعبو
 تاباجتسالا ديدحت ىلإ مهتامامتها يطارتشالا ريبدتلا جمارب وعضاو هجوي
 تاريثملا اوددحي نأ بجي يأ ءءاوس دح ىلع اهيف بوغرملا ريغو اهيف بوغرما
 ريغ تاباجتسالا رجتسي ام وأ عفدي ام ىلع فوقولل ءةقئاف ةيانعب ةيلبقلا
 عجشي ام ىلإ فرعتلل (تاززعملا) ةيدعبلا تاريثملا اوددحي نأو ءاهيف بوغرملا
 ةيميلعتلا ةثيبلا ميظنت نكميو .اهتيوقتو اهيف بوغرملا تاباجتسالا رودص
 وأ اهتلازإب كلذو «ىندألا اهدح يف اهيف بوغرملا ريغ «نئارقلا» لعجي لكشب
 اهمعدب كلذو .ىلعألا اهدح يف اهيف بوغرملا «نئارقلا» لعجي اك ءاهلهاجت
 . اهزيزعتو

lel >|يطارتشالا ربدتلا  : 

 رييغتل وأ ةيميلعتلا ةئيبلا ميظنتل أساسأ يطا رتشالا ريبدتلا مدختسي
 :ةيلاتلا ةسمخلا تاءارجإلا ىلع ةداع يوطنيو ءدارفألا كولس

 :هملعت يف بوغرملا shal كولسلا ديدحت - أ
 ةيكولس bul ليدعت ةرورضب فارتعالا ىلإ ءارجإلا اذه ريشي

 ضعب ملعت وأ (اهيف بوغرملا ريغ تاداعلا وأ تاباجتسالاك) ةنيعم
 : ةيلاتلا تاطاشنلاب مايقلا نيتلاحلا bh .تاراهملا وأ فراعملا
 . يملعتلا - يميلعتلا عضولا يف ةّيكولسلا فادهألا ديدحت لباقي ام وهو دج قيقد وحن ىلع اهملعت وأ اهليدعت بجي يتلا تاباجتسالا ديدحت |

oY 



 سايق نم ظحاللا وأ ملعملا نكمت «كولسلا سايقل ةقيقد ةطخ عضو - ؟

 عوضوم تاباجتسالا ةظحالب كلذو «ةرشابم ةقيرطب كولسلا

 نم ةنيابتم تاقوأ يف ءاهتمويدو اهتدش ديدحتو اهليجستو مامتهالا
 . يمويلا يفصلا طاشنلا

 : يلخدملا كولسلا سايق - ب
 سايق يطارتشالا ريبدتلا تاءارجإ نم ةيناثلا ةلحرملا لوانتت

 اهعضو ob يتلا ةطخلا قفو ىلوألا ةلحرملا يف هديدحت متي يذلا كولسلا

 عوضوم تاباجتسالا ةيعونل يلعفلا ليجستلاب كلذو .ةلحرملا هذه يف
 ةداع طاشنلا نم عونلا اذه فدو ءاهثودح طورشو اهرفاوتو مامتهالا

 طخلا ىمسي ام وأ Level of Operant ءارجإلا ىوتسم ديدحت ىلإ

 يتلا تاريغتلا ىلإ فرعتلل كحمك مدختسي يذلاو Baseline» يدعاقلا

 اهيف بوغرملا ريغ تاباجتسالا ضعب ليدعت ةلاح يفف كولسلا ىلع أرطت
Oeلماوعلاو طورشلا ةفاك ديدحت بجي  ball)يف مهاست يتلا  

 كولسلا ةلاح يف امأ ءاهززعت وأ اهقفارت وأ تاباجتسالا هذه ثودح

 ةّيلبق تارابتخا مادختساب .ةقباسلا تامولعملا ديدحت يغبنيف , يميداكألا

 تاراهم ىوتسم عم قفتت يتلا ةيميلعتلا تاطاشنلا ديدحت نم نكحمت

 . ةقباسلا بالطلا

 . :يطارتشالا ريبدتلا جمانرب عضو <

 رييغت وأ ثادحإ ىلإ فد يطارتشا ريبدت جمانرب دادعإ نإ

 : ةيلاتلا تاءارجإلاب مايقلا بلطتي ءام كولس
 باستكا نم ملعتملا نييكمتل يغبني :يميلعتلا عضولا ميظنت-١

 «قيقد وحن ىلع يميلعتلا عضولا دادعإ ءاهيف بوغرملا تاباجتسالا
 .ةيساردلا ةداملا ىلإو «ةيعيبطلا فصلا ةئيب ىلإ هابتنالا هجوي ثيحب

 SH دقو .عضولا كلذ يف ةدئاسلا ةفلتخملا لعافتلا bul ىلإو

 ملعملاف « جمانربلا لشف ىلإ بناوجلا هذه نم يأب مامتهالا مدع

 لعافتلا طامنأب مامتهالا نود .ةقدب زيزعتلا ثداوح ددحي يذلا

 ريغ زيزعتلا لعجي دق .تاميلعتلاو ةلئسألا هيجوت قرط وأ .يفصلا

CYA 



 هيف قسنت «لماكتم يميلعت خانم ءانب ىلع لمعلا بجي كلذل «لاعف
 . مامتهالا عوضوم ةيكولسلا طامنألا ملعت نمضت يتلا طورشلا ةفاك

 يف ةبوعص يطارتشالا ريبدتلا جمارب وعضاو هجاوي :تاززعملا رايتخا -
 ءاهسفن تاززعملل بالطلا تاباجتسا OF «ةبسانملا تاززعملا ديدحت
 ةعومجم رايتخا بجي كلذل «مهسفنأ بالطلا فالتخاب فلتخت
 هذه لثم ليلذت نكميو «ةدح ىلع بلاط لك بسانت تاززعم
 ,بالطلا مظنم عم اهتيلاعف تبثت يتلا تاززعملا ديدحتب ةبوعصلا
 . خلا . .لبقتلاو ةباثإلاو ناسحتسالاو ةفلتخملا ةيحيورتلا تاطاشنلاك

 86- «كولسلا ليكشت» حلطصم ريشي :كولسلا ليكشت ةطخ عضو -۳
haviour Shapingبرقت يتلا ةيئزجلا تاباجتسالا زيزعت ةيلمع ىلإ  

 ةداملا ةئزجت بجي كلذل cad بوغرملا يئاهنلا كولسلا نم ءادألا
 ةيعرف تاباجتسا ىلإ مامتهالا عضوم ةيكولسلا طاغألا وأ ةيميلعتلا
 ةيعرف ةباجتسا لك زيزعتب .يجيردت وحن ىلع اهياستكا متي ةلسلستم
 . يئاهنلا كولسلا ءادأ نم ملعتملا برقت تناك اذإ .ةدح ىلع

 : يطارتشالا جمانربلا ذيفنت. - د
 اهعابتا بجي يتلا ةيميظنتلا تاءارجإلا ىلع ةلحرملا هذه يوطنت

 بجاولا طورشلاو تاميلعتلاب بالطلا مالعإك «جمانربلا ذيفنت ىدل
 لودج بسح ةبسانملا تازرفملاب بالطلا ديوزتو «ءادألا لوبقل اهرفاوت
 .هرايتخا ّمت يذلا يليكشتلا جمانربلا ذيفنت بيلاسأو ءدمتعملا زيزعتلا
 ةيميلعتلا ةداملا ةعيبط ىلع دمتعي يطارتشالا جمانربلا تاوطخ ذيفنت نإ

 نيب لعافتلا طن ىلعو «ملعتلا ةيعيبط ىلعو «هيف بوغرملا كولسلا وأ
 ءيطارتشالا ريبدتلا جماربل مهفتلا ملعملا نإو .بلاطلاو ملعمل
 اك هب مهمالعإ بجي ىتمو .هب بالطلا مالعإ بجي ام ديدحت عيطتسي
 .ةبسانملا ةعجارلا ةيذغتلاب مهدوزي فيكو HY فرعي

 : يطارتشالا جمانربلا ميوقت - اه

Greهتيلعاف قدص نم ققحتلا ىلإ جمانربلا ميوقت ةيلمع  
 يرجي تاءارجإلا نم ةعومجي ةداع يطارتشالا ريبدتلا جمارب نمضتتو
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 اهنم ريبك ءزج يف تاءارجإلا هذه دمتعتو .جمانربلا ذيفنت ءانثأ اهعابتا

 مهمدقت ىدم نم دكأتلل «ةرشابم ةقيرطب نيملعتملا كولس ةظحالم ىلع

 يذلا يلخدملا كولسلاب هتنراقب Way cad بوغرملا كولسلا ءادأ يف

 زيزعتلا فاقيإ ىلإ جمانربلا ذفنم أجلي دق اك ءةيناثلا ةلحرملا يف سيق
 تاءارجإلا ذاختاو AL يف هراثآ ىلإ فرعتلل ةدودحم ةينمز ةرتفل

 . جئاتن نم زيزعتلا فاقيإ ىلع بترتي ام ءوض يف ةبسانملا

 : جمربملا ميلعتلا

 تاريثملا طبض نم ملعملا نكمت ةمظنم ةيجبنم ةقيرط ىلإ جمربملا ميلعتلا ريشي
 .ادج قيقد لكشب (ةعجارلا ةيذغتلا) ةيزيزعتلا ثداوحلاو (ةيميلعتلا ةداملا)

 يف رتكس ءىدابمل ًامادختسا ةيوبرتلا تاقيبطتلا رثكأ نم جمربملا ميلعتلا ربتعيو
 ميلعتلا تاللكشم صيخشت (Skinner) رنكس لواح دقل . يئارجإلا ملعتلا

 نم جتان تاالكشملا هذه مظعم نأ دجوو ءا بسانملا جالعلا عضوو ملعتلاو

 ثداوحلا ديدحت de ةردقلا مدع بيسي « ةيئاوشع ةقيرطن تاززعملا مادختسا

 جالع نمكيو «بسانم يزيزعت لودج بسح اهميدقتو اهميظنتو ةيزيزعتلا
 ةيلمعلا طبط خت يف رتکس یری امك «ميلعتلاو ملعتلا تالکشم

 ةطيسب تادحو لإ ةيميلعتلا ةداملا ةئرجت هيف متي وحن ىلع ةيملعتلا  ةيميلعتلا

 هذه نم ةدحو لكل ملعتم لك بيجتسي ثيحب .يجيردت لكشب اهميدقتو
 ةحص نم دكأتلل ةبسانملا ةعجارلا ةيذغتلاب ةرشابم دوزي مث «تادحولا

 . هيف بوغرملا ريغ وحنلا ىلع تناك اذإ ءاهليدعت وأ هتباجتسا

 «ةطيسب تادحو لكش ىلع ةداملا ميدقت) ةقباسلا ةثالثلا تاءارجإلا نإ

 بوغرملا كولسلا ءادأ ىلإ ًايجيردت بلاطلا دوقت (يروفلا زيزعتلاو « ةباجتسالاو
 OY .يميلعتلا جمانربلا ذيفنت يف مدقت الك ملعتلا ىلع ةردق رثكأ هلعجتو «هيف

 صرفلا نم ديزمي ملعتملا دوزي ءةدح ىلع ةحيحص ةباجتسا لك زيزعت

 ملعتلا ةيعفاد هيدل يرقيو eee) لكشب ةيلاتلا تادحولل ةباجتسالل

 . حاجنلا يف ةبغرلاو
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 جمربملا ميلعتلا. ةغيص تلوانت يتلا ةديدعلا تاليدعتلا نم مغرلا ىلع
 ةيساسألا رهاظملاب فصتت ميلعتلا اذه جمارب عيمج نأ الإ pK اهعضو اہک

 : ةيلاتلا

 وحن ىلع اهميدقتو اهبيترتو ءةطيسب تادحو ىلإ ةيميلعتلا alll ةئزجت ١
 قئاقح ىلإ رشت تارابع لكش تادحولا هذه ذخأت دقو «لسلستم

 .اهنع ةباجإلا بلاطلا ىلع بترتي ةلئسأ لكش وأ «ةدذخ

 هذه ذخأت دقو .ةدح ىلع لاؤس وأ ةدحو لك نع بلاطلا ةباجتسا - ؟

 وأ حصب ةباجإلا وأ .لاؤس نع ةباجإ وأ «غارف ءلم لكش ةباجتسالا
 لح وأ .ةذيدع تاباجتسا نيب نم ةبسانملا ةباجإلا رايتخا وأ ءاطخ

wy pleلك ءادأ دعب كلذو (زيزعتلا) ةبسانملا ةعجارلا ةيذغتلاب يروفلا  

 تاباجتسالا رفاوتتو .ةباجتسالا ةحص ىدم نم دكأتلل «ةباجتسا
 بسح تاباجتتسالا هذه عقوم ددحتيو bald جماربلا يف ةداع ةحيحصلا

 دجوت ءالثم ةجيربملا بتكلا يفف .جمانربلا ضرع يف ةمدختسملا ةليسولا

 تالآلا يف امأ ءلاؤسلا ةحفص ريغ ةحفص يف ةحيحصلا تاباجتسالا

 ضرع ةذفان ريغ ةلصفنم ةذفان يف تاباجتسالا هذه رهظتف « ةيميلعتلا

 . ةلئسألاو تامولعملا

 نم ديدعلا سيردت يف عجان لكشب جمربملا ميلعتلا جمارب تمدختسا
 . . .ايفارغجلاو مولعلاو ءاصحإلاو تايضايرلاو تاغللاك ءةيميلعتلا داوملا
 لافطألا ةضاير نم ًاءدب ةفلتخملا ميلعتلا لحارم يف تمدختسا اك .خلا
 نع ظفحلاو موهفملا ملعتك dake ةيكولس buf تلوانتو .تاعماجلاب ًءاهتناو

 دوعيو ,Joyce et al)» 1980( تالكشملا لحو راكتبالاو فاشتكالاو .بلق رهظ

 اهضرعو ةداملا ميظنت ىلإ جمربملا ميلعتلا جمارب راشتناو ةعاجن يف ببسلا

 ةيزيزعت لوادجل ًاقبط ةبسانملا ةعجارلا ةيذغتلا مادختسا ىلإو «لسلستم لكشب
 . ةليعم



Hierarchical Teaching Model يم رطا ميلعتلا cos 

 ملعتلل ةعونتم bul ةينامث دوجو ,Gagné) 1977) هييناج ضرتفي

 ًءاهتناو يراشإلا ملعتلاب اءدب ةّيمره تايوتسم ةينامث يف جردنت «يفصلا
 ةصاخ) ةيلخاد اطورش ددحيو «(ثلاثلا لصفلا عجار) تالكشملا لح ملعتب

 ملعتلا ثودحل اهرفاوت بجي .(يميلعتلا عضولاب ةصاخ) ةيجراخو (ملعتم اب

 . هيف بوغرملا وحنلا ىلع

 نم جتان ىدملا ليوط ريغت ةليصح Gall ومنلا نأ هييناج دقتعي
 لب ءةيظفل ةفرعم سيل «تالكشملا لحو ءىدابملاو ميهافملا ملعت نأو «ماعتلا

 ءادأ نم ملعتملا نكمت ةيلقعلا تاردقلا وأ تاراهملا نم ةمظنم ةعومجم وه

 تاردقلا هذه نأ ىريو ءاهب ةصاخ ةيلقع تاردق بلطتت tee ةّيملعت ماهم
 ةطيسبلا تايوتسملا ميلعتب ءدبلا بجي ثيحب «ةعونتم ةيمره تايوتسم تاذ

 نأ بجي زييمتلا ملعت نأ يأ .اديقعت رثكألا تايوتسملا نم نكمتللو ءاهنم

 وأ أدبملا نم نكمتلل قباس بلطتم وه موهفملا ملعتو «موهفملا ملعت قبسي
 .خلا .. . ةدعاقلا

 ريوطتل ساسأك لمعت ةيلقعلا تاردقلل ةيمرهلا ةعيبطلا نإ

 يملعتلا خيراتلا ىلإ عوجرلا نم ملعملا نيكمتو «ةلاعف ةيميلعت تايجيئارتسا

 اهكلتي نأ بجي يتلا ةقباسلا تابلطتملا ديدحت لجأ نم ملعتملل قباسلا

 حيضوت ىلع ميلعتلا هيجوت ةيلمع فقوتت كلذبو .ةنيعم ةيملعت ةمهم زاجنإل

 . ةعونتملا اهتانوكم لسلستو «ةقباسلا اهتابلطتم ةلالدب ةيملعتلا ةمهملا ةعيبط
 ىلع ًادامتعا ةيميلعت تايجيتارتسا ميظنت ىلإ يساسألا هييناج مامتها هجتيو

 ةقباسلا تابلطتملا ةلسلس ديدحت نكي ثيحب «ةيمّلعتلا ةمهملا نومضم ةينب
 .هيف بوغرملا يئاهنلا فدهلا ىلإ لوصولل «بسانملا اهبيترت بسح

 نکي يتلا تاقالعلاب ةيميلعتلا alll نومضم ميظنت ةيلمع ينغت

 :امه نيماه نيئارجإ ةيلمعلا هذه بلطتتو .ملعتملل ةيفرعملا ةينبلا يف اهتجلاعم
 ىلإ ىدملا ةديعبلا فادهألا ةئزجت ةيلمع وهو :ةيملعتلا ةمهملا فصو-١

 .اهسايقو اهتظحالم نكمي (ةيكولس فادهأ) ةددحم ةيميلعت فادهأ

 هم"



 «ملعتملا ىدل ةرفاوتملا تاردقلا ديدحت ةيلمع وهو :ةيمّلعتلا ةمهملا ليلحت  ؟
 كلذكو «مامتهالا عوضوم ةيميلعتلا فادهألا زاجنإ نم هنكمت يتلاو

 يف حاجنلاو فادهألا هذه نم نكمتلل اهرفاوت بجاولا تاردقلا ديدحت ١

 . اهئادأو اهملعت

 : ميلعتلا ةعيبط

 يف ةمدختسملا تايجيتارتسالا ةعومجم ىلإ «هييناجل ًاقفو «ميلعتلا ريشي
 ةداملاك « يميلعتلا عضولا اهيلع يوطني يتلا طورشلا وأ ثداوحلا ةفاك طبض

 نم لك اهب موقي يتلا ةعونتملا تاطاشنلاو «يسردملا باتكلاو ةيساردلا
 بجي يتلا طورشلا نم نيعون هييناج ددحيو . ميلعتلا ءانثأ ملعتملاو ملعملا

 :امه الاعف ميلعتلا نوكيل اهطبض

 تاراهملا وأ تاردقلاك «هتاذ ملعتملاب ةصاخ طورش يهو :ةيلخاد طورش ١

 .خلا . . .ميلعتلا يف هتبغر وأ «هتيعفاد ىوتسمو «هيدل ةرفاوتملا

 يأ .ةيجراخلا ةيميلعتلا ةئيبلاب ةصاخ طورش يهو :ةيجراخ طورش ۲
 عضولا وأ ةداملا ميدقتك ءةيميلعتلا تايجيتارتسالاب ةقالعلا تاذ طورشلا

cg tllخلا . . .ةبسانملا تازرفملا رايتخاو .ةعجارلا ةيذغتلا مادختساو . 

 : ةيلاتلا تاءارجإلا وأ تاوطخلا .ًامومع ميلعتلا ةيلمع بلطتتو

 | . هطبضو ملعتملا هابتنا بذج ١
 .اهيف بوغرملا ةيمّلعتلا جئاتنلا ةعيبطب ملعتملا مالعإ - ۲
 .ةقباسلا تابلطتملا وأ تامولعملا ركذت ىلع ةردقلا ةراثتسا _ ۳

 . ميلعتلا عوضوم (ةيساردلا ةداملا) تاريثملا ميدقت - ٤

 . ةجاحلا دنع نيملعتملا هيجوت ©

 . ةبسانملا ةعجارلا ةيذغتلاب نيملعتملا ديوزت - 5

 .ءادألل يتاذلا ريدقتلا عيجشت ۷

 . ملعتلا عوضوم تاراهملا وأ تامولعملاب ظافتحالا زيزعت - ۸

 .يلاقتنالا ملعتلا ىلع ثحلا 4
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 نايبتو ءةينامثلا ملعتلا طاغأل ةيمرهلا تايوتسملا يلي ایف لوانتنو اله
 .ًالاعف ميلعتلا نوكيل اهرفاوت بجاولا ةيجراخلاو ةيلخادلا طورشلا
 Signal learning ي راشإلا ملعتلا

 باستكا ىلإ ريشيو «ملعتلا تايوتسم Gat يراشإلا ملعتلا لشي
 طارشإلا تايلمع مادختساب ةيدارإاللا ةيفطاعلا وأ ةيلاعفنالا تاباجتسالا
 ةّيلسلا تاهاجتالا وأ .لافطألا دنع يطارشإلا فوخلاك «يكيسالكلا
 Oly ape وأ ةراس بقاوعب طبترا نيعم عوضوم وأ ةدام وحن ةيباجيإلاو
 : يه يراشإلا ملعتلا ثودخل اهرفاوت بجاولا طورشلا

 : ةيلخادلا طورشلا أ
 ةميلسلا ةيجولويزيفلاو ةّيبصعلا ةزهجألاب ًادوزم ملعتملا نوكي نأ بجي

 WU ةباجتسالاو ةيسحلا تاريثملا لابقتسا نم هنكمت يتلا

 : ةيجراخلا طورشلا ب

 بوغرملا ةباجتسالا رارجتسا ىلع رداقلا بسانملا يسحلا ريثملا ميدقت - ١

 ريثملا ميدقتب كلذو (يطرشلا) يدايحلا AL يطرشلا ريغ ريثملا نارتقإ - ؟
 ٍ .ةزيجو ةرتفب يطرشلا ريغ ريثما ميدقت دعب يطرشلا

 .تارملا نم اددع ىطرشلا ريغ ريئم اب ىطرشلا ريثملا نارتقا ةيلمع راركت “ 

 عضوم ةباجتسالا رارجتسا' ىلع ًارداق يطرشلا ريثما املالخ حبصي
 . مامتهالا

 زيزعتلا نوكي نأ نسحتسيو «ةباجتسالا ةيوقتل ةبسانملا تازرفملا ميدقت - ؛
 وأ بوانتملا زيزعتلا ىلإ لاقتنالا مث نمو «ملعتلا ةيادب يف ًارمتسم
 . عطقتملا

S — R Learning ةباحتسالا ريثما ملعت 

 ًاديدحت AST ةيدارإ تاباجتسا باستكا ىلإ ةباجتسالا - ريثملا ملعت ريشي
 يئارجإلا طارشإلا تايلمع مادختساب Mas .يراشإلا ملعتلا تاباجتسا نم

 همك



(Skinner)نم مغرلا ىلعو .(كيادنروث) أطخلاو ةلواحملاب ملعتلا تايلمع وأ  
 الإ عهييناج دنع ملعتلا bul فينصت ةيمره يف ملعتلا اذه ىوتسم ضافخنا
 ءةءارقلاو باسحلا يف ةيساسألا تاراهملا نم ريثكلا ملعت Sle يف ًادج ماه هنأ

dyملعت طورش امأ .ةعونتملا تامولعملاو قئاقحلا نم ديدعلا ملعت  
 : يهف tb VI ريثملا

 ىدل رفاوتي نأ بجي .ملعتلا اذه لوصحل :ةيلخادلا طورشلا أ
 : يلي ام ملعتملا

 .اهريغ نود ةنيعم تاريثم وحن ههيجوتو هايتنالا طبض ىلع ةردقلا-١

 . ةددحم تاريثم (كاردإ) لابقتسا ىلع ةردقلا ۲

 .زيزعتلا ىلع لوصحلا نم نكمت ةددحم تاباجتسا ءادإ ىلع ةردقلا “ 

 : ةيجراخلا طورشلا ب

 .اهروهظو ةباجتسالا ثاعبنا ىلإ ةيدؤملا ةّيلبقلا ةبسانملا تاريثملا ميدقت - ١

 لوادج عابتا نكميو «ةرشابم اهئادأ دعب اهيف بوغرملا ةباجتسالا زيزعت - ؟
 ف مدقتلا لعب ةيوانتملا زيزعتلا لوادجو .ملعتلا ةيادب ف ةرمتسملا زيزعتلا

 . ملعتلا

 ةقيرطب بيردتلا اذه هيجوتو ءاهيف بوغرملا ةباجتسالا ءادأ ىلع بيردتلا - ۳
 ءاهريغ نود ةقالعلا تاذ نئارقلا وأ تاريثملل ةباجتسالا نم ملعتملا نكمت
 ملعتملا صئاصخو ةّيملعتلا ةمهملا ةيوعص ىلع sole بيردتلا ةيمك دمتعتو
 . هتاذ

 .بسانملا تقولا يف ةيحيحصتلا ةعجارلا ةيذغتلاب ديوزتلا - ٤

 ةطبارتملا تاملكلا جاوزأ نيب طسوتلا تايجيتارتسا مادختسا عيجشت ٥

 دنع اهئاعدتساو اهب ظافتحالا نم نكمتلل (تاباجتسالاو تاريثملا)
 طابترالا يوقت يتلا ةيرصبلاو ةيظفللا ةيلقعلا روصلا مادختساك ءةجاحلا
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Motor Chains يك Fal لسلستلا ملعت 

 نم ددع لصو ىلع ةردقلا باستكا ىلإ يكرحلا لسلستلا ريشي

 هذه ودبت ثيحب «ةلماكتم ةلسلس لكش ىلع ةباجتسالا  ريثملا تاطابترا

 ملعت يف لسلستلا ملعت ةيمهأ ىدبتتو .ةدحاو ةيلك ةباجتسا اهنأكو تاطابترالا
 باعلألاو ةيقيسوم ةلآ ىلع فزعلاو مسرلاو ةباتكلاك .اهعيمج ةّيكرحلا تاراهملا

 اذه ثودحل اهرفاوت بجاولا طورشلاو .ةيبنجألا تاغللا قطنو ةّيضايرلا

 : يه ملعتلا

 :ةيلخادلا طورشلا أ

 .ملعتلا يف ةبغرلاو هابتنالا ىلع ملعتملا ةردق- ١
 . ةيكرحلا ةباجتسالا ريثما تاطابترا تادحو ءادإ نم نكمتلا- ۲

 .بسانملا بيترتلاب تادحولا هذه نيب لصولا ىلع ةردقلا

 : ةيجراخلا طورشلا - ب

 قرطلا وأ بيلاسألابو ءاهزاجنإ هيلع بجي يتلا فادهألاب ملعتمل مالعإ ١
 . اهئادأ يف اهعابتا هيلع بجي يتلا

 ةعرس لدعميو «بسانملا بيترتلاب ةيباجتسالا ةلسلسلا تادحو ميدقت  ؟

 جذامنب ملعتملا ديوزت لاجملا اذه يف ديفملا نمو .هعابتا نم ملعتملا نكمي

 ةماملا بناوجلا ىلع دكؤتو ءاهملعت يف بوغرملا تاراهملا يدؤت ةيميلعت

 3 . اهنم
 ائيطب ءادألا نوكي دقو «يلعف لكشب اهيف بوغرملا ةباجتسالل ملعتملا ءادأ ©

 .بيردتلا مدقت ىدل عراستلاب ذخأي مث ءملعتلا ةيادب يف

 ةيحيحصتلا ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو «ةرشابم ةحيحصلا تاباجتسالا زيزعت - ٤
 .ةحاحلا دنع

yoنكمتلل «مامتهالا عوضوم ةيكرحلا ةراهملا ةسراممل ةمزاللا صرفلا  

 .نيبولطملا ناقتالاو ةعرسلاب اهئادأ نم
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 Verbal Chains (ةيظفللا تاطابترالا) يظفللا لسلستلا ملعت

 بصني هنأ الإ SAT لسلستلا ملعتك يظفللا لسلستلا ملعت نإ

 لسلستلا ملعت ةيمهأ ىدبتتو SAI كولسلا نم الدب يظفللا كولسلا ىلع
 ةيساردلا جهانملا نوكل ًارظن .ًادج زراب لكشب ةيسردملا عاضوألا يف يظفللا

 تاعوضوملا فيلأت وأ ةشقانملا وأ ةءارقلا She يف ءاوس CaS دح ىلإ ةيظفل

 ملعتب ةليفكلا طورشلاو .ةفلتخملا ةيبنجألا تاغللا ملعت لاجم يف وأ ءةيئاشنإلا

 : يه يظفللا طابترالا

 :ةيلخادلا طورشلا أ

 ةمزاللا ةيرورضلا تاودألا رفاوتو «ةيظفللا طبرلا تاودأ نم ملعتملا نكمت ١

 . مامتهالا عوضوم ةيملعتلا ةمهملا زاجنإل

 نع مجنت دق يتلاو «ةمهملا هذه ملعتل ةيرورضلا ةيعفادلا كالتمإ - ۲

 . ميلعتلل ةقفارملا ةيزيزعتلا طورشلا

 ةيعمسلا روصلاك «ةيرورضلا طسوتلا تايجيتارتسا مادختسا ىلع ةردقلا 7

 . ةيرصبلاو
 ٤ - ةفلتخملا ةيوغللا زومرلا مادختسا ىلع ةردقلل .

 : ةيجراخلا طورشلا - ب

 هيلع بجي اب همالعإو ءًادج قيقد وحن ىلع ملعتملل فادهألا حيضوت - ١
 . هب مايقلا

 ملعتل ةيرورضلا طورشلا ديدحتل اهليلحتو ةيميلعتلا ةمهملا فصو - ۲

 . مامتهالا عوضوم ةيظفللا لسالسلا

 .ملعتملا ىدل ةقباسلا تابلطتملا رفاوت نم دكأتلل يلبق رابتخا ءارجإ ۳

 .بسانملا لسلستلاب ةيظفللا تاطابترالا تادحو ميدقت - ٤

 ةعجارلا ةيذغتلاب ديوزتلاو «يروف لكشب ةحيحصلا تاباجتسالا زيزعت  ه

 تايلمع عيجشتو «ةحيحصلا ريغ تاباجتسالا ليدعتل ةيحيحصتلا

pplيتاذلا  . 

 ءةفلتخملا ةيظفللا لسالسلا ءادأ ىلع بيردتلل ةبسانلا صرفلا ةحاتإ 5
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 مجني دق يذلا لخادتلاب ءادألا رثأت نود ةلوليحلل «ديج لكشب اهنم نكمتلاو
 .ةقحاللا وأ ةقباسلا ةيظفللا لسالسلا ملعت نع

 Discrimination learning زييمتلا ملعت

 عضول ةفلتخملا رصانعلا نيب زييمتلا ىلع ةردقلا ىلإ ملعتلا اذه ريشي
 وأ ثداوحل ةفلتخم قرطب ةباجتسالا نم ملعتملا نكمتي ثيحب .نيعم يميلعت
 .مجحلا وأ لكشلاك ةماهلا نئارقلا ضعب ىلع ًادامتعا die) تاريثم
 تاملكلاو فورحلاو تاوصألاو ناولالا نيب زييمتلا يف ملعتلا اذه حضتيو
 زييمتلا ملعت ثودحل اهرفاوت بجاولا طورشلا امأ .خلا . . .ءايشألاو زومرلاو

 : ةّيلخادلا طورشلا - أ

 «ةعونتملا ةيباجتسالا لسالسلا نييعتو ركذت ىلع ملعتملا ةردق-١
 .لسالسلا هذه تاقلح نيب طبرت يتلا طسوتلا تايجيتارتساو

 .ةنّيعم ةيريثم صئاصخ وحن ههيجوتو هابتنالا طبض - ۲
 : ةّيجراخلا طورشلا - ب

 ىدل اهعابتا بجاولا قرطلابو ءاهقيقحت يغبني يتلا فادهالاب ملعتملا يعو - ١
 . اهزاجنإ
 ءارجا نم ملعتملا نكمت ةقيرطب زييمتلا عوضوم تاريثملا وأ رصانعلا ميدقت ¥

 .ةزيمملا اهصئاصخ ىلإ فرعتلاو ءاهنيب ةحضاو تانراقم
 ةعجارلا ةيذغتلا وأ زيزعتلا مادختساب كلذو «هئادا جئاتنب ملعتملا مالعإ -*
 . ةبسانملا ةيحيحصتلا

 Concept Learning م وهفملا ملعت

 تافصلا وأ صئاصخلا ضعب زييمت ىلع ةردقلا ىلإ موهفملا ملعت ريشي
 فنص وأ ةئف يف اهفينصتل تاريثملا نم ةعونتم ةعومجم نيب ةماعلا ةكرتشملا
 عجار) اهعيمج تاريثملا هذه ةدحاو ةباجتسا ملعتملا يدؤي ثيحب «دحاو
 : يه موهفملا ملعت طورشو .(رشع يداحلا لصفلا
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 . : ةيلخادلا طورشلا

 . ةيفرعملا ملعتملا ةينب يف ةمزاللا ةيظفللا تاطابترالا رفاوت ١
 عوضوم ميهافملا تاريثمب ةصاخلا ةيرورضلا تازييمتلا ءارجا ىلع ةردقلا

 . ملعتلا

 .ةديدج ةيفرعم ىنب زاجنال ةيعفادلا نم فاك ىوتسم رفاوت ۴

 ؛ ةيجراخلا طورشلا - ب

 بجاولا فادهألاب همالعإو ملعتملل ةيميلعتلا ةمهلا صئاصخ حيضوت - ١

 . اهزاجنإ
 طابترالا نم نكمتلاك «موهفملا ملعتل ةبولطملا تاردقلا رفاوت نم دكأتلا

 .بسانم يفرعم ىوتسم رفاوتو «زييمتلا ىلع ةردقلاو «يظفللا
 ةيباجيالا ةلثمالا مادختساك «ةبسانم قرطب ةيموهفملا تاريثملا ميدقت-۳

 .ةدرجملا ميهافملا ىلإ ةسوسحملا ةلثمألا نم يجيردتلا لاقتنالاو «ةيبلسلاو
 هتغلب موهفملا نع ريبعتلاو .ملعتملا ةباجتسا روهظل ةبسانملا ةصرفلا ةحاتا -

 . .ةصاخلا
 . ةيحيحصتلا ةعجارلا ةيذغتلاو تاززعملا ميدقت ©

 .ةعونتم تاقايس يف ةبستكملا ميهافملا مادختسا ىلع يفاكلا بيردتلا - ٦

 Rule learning ةدعاقلا ملعت

 نكمتي ثيحب ءرثكأ وأ cast نيب طبرلا ةيلمع ةدعاقلا ملعت لوانتي
 ةدعاقلاك .ةنيعم ةدعاق وأ أدبم ىلع ءانب dake عاضوأل ةباجتسالا نم ملعتملا
 eu «سنجلاو بارعالا يف فوصرملا عبتت ةفصلا» ob -ةلئاقلا ةيوغللا
 ىهف ةدعاقلا ملعتل اهرفاوت بجاولا ار امأ Cte يداحلا 5

 : ةيلخادلا طورشلا -

nnملعتملا ىدل ةبسانملا ةيموهفملا ةليصحلا وأ ةيفرعملا ةينبلا رفاوت  . 
 ةيوغللا تاراهملاك .ةّيلقعلا وأ ةيفرعملا تاراهملا ضعب نم ملعتملا نكمت - ؟

 .خلا . . .هب لوعفملاو لعافلاو لعفلا نيب تاقالعلا كارداب ةصاخلا
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 نيب تاقالعلا نع ثحبلا ىلع ملعتملا ثحت يتلا ةبسانملا ةيعفادلا رفاوت - ۳
 . مامتهالا عوضوم دعاوقلا وأ ءىدابملا جاتنتساو ميهافملا

 : ةيجراخلا طورشلا ب

 ١ - اهزاجنا عقوتملا فادهألاب ملعتملا مالعإ .

 ةيفرعملا ملعتملا ةينب عم بسانتي راطإ يف ةقالعلا تاذ ميهافملا ميدقت  ؟

 | . ةنهارلا

 مادختسا ةاعارم عم ءةيفاشتكالا وأ ةيحرشلا ةقيرطلاب ةدعاقلا ميدقت -

 ةيقالعاللا تاليصفتلا داعبتساو .هسفن OW يف ةيبلسلاو ةيباجيالا ةلثمالا
 ٠ .ضومغلا وأ شيوشتلا ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا

 ميهافملا ميظنت ةلواحم يف طشن وحن ىلع لمعلل ملعتملا ةيعفاد ةراثتسا - ٤
 رييعتلاو ءاهنيب ةيساسألا تاقالعلا كاردإو «قبسم وحن ىلع هيدل ةرفاوتملا

 .ةصاخلا هتغلب تاقالعلا هذه نع

 ىف ةصاخبو ءةبسانملا ةيحيحصتلا ةعجارلا ةيذغتلا وأ زيزعتلاب ديوزتلا  ه

 ٠ . ةيفاشتكالا ةقيرطلا مادختسا ةلاح
 .ةديدج تاقايس يف ةدعاقلا وأ Fall قيبطتل ةبسانملا ةصرفلا ةحاتا  ؟

 Problem Solving ةلكشملا لح ملعت

 ليكشتل ةدعاق نم رثكأ نيب طبرلا ةيلمع ةلكشملا لح ملعت بلطتي
 عجار) لكشم عضو لايح بسانملا رارقلا ذاختا نم ملعتملا نكمت ةديدج دعاوق
 : يهف ملعتلا اذه طورش امأ .(رشع يداحلا لصفلا

 :ةيلخادلا طورشلا |

 لكشت يتلا دعاوقلاو ءىدابملاو ميهافملا نم ًانكمتم ملعتملا نوكي نأ بجي ١
 ةلاعفلا تايجيتارتسالا قاقتشاو ةديدحلا دعاوقلا ملعتل dale تابلطتم

 , ةلكشملا لحم

 ءنرم لكشب اهمادختسا ىلع ةردقلاو .ةبسانملا ةيفرعملا ةينبلا رفاوت - ۲

 .ةدوشنملا لولح لا وأ تارارقلا ىلإ لوصولل
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 لذب ىلع ةرباثلا نم ملعتملا نكمي .نيعم يعفاد ىوتسم رفاوت ةرورض - ۳
 . لح لا ىلإ لوصولا ىتح دهجلا

 : ةيجراخلا طورشلا ب

 .اهقاقتشا بجاولا لولحلا ةعيبطو ةلكشملا ةعيبط ىلإ ملعتملا فّرعت ١
 نعو اهنع ةحضاو ةروص ريوطت نم بلاطلا نكمت ةقيرطب ةلكشملا ميدقت  ؟

 .اهم ةقالعلا تاذ دعاوقلاو ءىدابملاو ميهافملا

 . بولطملا لحلا ىلإ ةيدؤملا تاهاجتالا يف ملعتملا ريكفت ىلع ظافحلا ةلواحم - ۳
 تايلمع ةسرامم ىلعو «ةددعتمو ةعونتم تايضرف ةغايص ىلع ملعتملا ثح 8

 .بسنألا ةيضرفلا رابتخال يدقنلا ليلحتلا

 ىلإ لوصولا ىتح يجيردت وحن ىلع ةيحيحصتلا ةعجارلا ةيذغتلاب ديوزتلا ©

 .يتاذلا زيزعتلا ةيلمع ةسرامم ىلع عيجشتلاو «يئاهنلا لحلا

 .ةديدج لولح وأ تاراصبتسا نع ثحبلل ةصرفلا ةحاتا 5

 دعاست ةنّيعم ةيميلعت تايجيتارتسا Lal ددحت لب .بسحف ملعتلا !LU ددحت

 طامنأ نم طمن يأ نم نكمتلل اهعابتا بجاولا ةفلتخملا طورشلا ديدحت ىلع

 لاجم يف ةيميلعتلا ةيلمعلا حاجن نامضلو ءاهحرتقت يتلا ةينامثلا ملعتلا

 ىلع صاخ لكشب ةيرظنلا هذه دكؤتو . لاقتنالاو طظافتحالاو باستكالا

 وأ تاردقلا ديدحتل .ةّيملعتلا ةمهملا ليلحتو فادهألا حيضوت ةرورض

 .لثمألا وحنلا ىلع ةمهملا هذه زاجنال اهرفاوت بجاولا ةقباسلا تابلطتملا

 نم ملعملا نكمت يتلا ةيساسألا ةدعاقلا وه «ةيملعتلا ةمهملا ليلحت نإ

 ميلعتلا فادهأ ديدحت ىلع ارداق هلعجتو ءةفلتخملا ةيميلعتلا هتاطاشن ميظنت

 . هتايجيتارتساو هطورشو
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 هصالح

 ميمصت لوانتت يتلا تاءارجالا ةعومج لإ يميلعتلا جذومنلا ريشي

 كاتهو . فصلا ةفرغ ف اهميدقتو اهتحلاعم بيلاسأو ةيساردلا ةداملا وأ جاهنملا

 ةفلتخملا ملعتلا pak هنع تضخمت ام سكعت يتلا ةيميلعتلا جذامنلا نم ددع
 . ملعتلا ةيجولوكيسب قلعتت ءىدابمو تاهيجوت نم

 ةازاوم ةقالع دوجوب لبوزوأ ضارتفا ىلع يحرشلا ميلعتلا جذومت موقي
 ىدل ملعتملا اهسرامي يتلا ةيلعفلا تايلمعلاو ةيساردلا ةداملا ميظنت ةقيرط نيب
 لحارم ثالث ىلع جذومنلا اذه يوطنيو . هلقع ف اهميظنتو alll هذه ةحلاعم

 ‹ةيساردلا !soll ميدقت ةلحرمو , مدقتملا مظنملا ميدقت ةلحرم 2 يه ةيساسأ

 . ملعتملل يفرعملا ميظنتلا ةيوقت ةلحرمو

 ةرورض ىلع هديكأتو رنورب ةيرظن ىلإ يناشتكالا ميلعتلا جفون دوعي
 ةيأ بلص يف ةلصأتملا «ةينبلا» مكحت يتلا ءىدابملاو تاقالعلل !pba كاردا
 ليكشت ةلحرم «يه لحارم ثالث ىلع جذومنلا اذه يوطنيو .ةيسارد ةدام

 جاتنتساو (ميهافملا) تامولعملا ريسفت ةلحرمو .ملعتلا عوضوم ةداملا ميهاقم

 تاءوبنتلا جاتنتساو تاميمعتلاو ءىدابملا قيبطت ةلحرمو .تاميمعتلاو ءىدابملا

 . ةنكمملا

 ًاددع ملعتلا d يكولسلا ىحنملا ءىدابم ىلع ًادامتعا نوثحابلا روط

 داوم ميلعت تايجيتارتسا لوانتي اهضعب «ةيميلعتلا جذامنلا نم اعونتم

 جمارب ربتعتو .اهيف بوغرم ريغ ةيكولس طامنأ ليدعت لوانتي اهضعبو «ةيسارد
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 «هملعت يف بوغرملا يالا كولسلا ديدحت « يهو oo لا تاءارجالا

 «هذيفنتو bl VI ريبدتلا جمانرب ميمصتو ؛ٍيلخدملا كولسلا سايقو

C0 

 . هيوقتو

 «يكولسلا ئحنملل ةماملا تاقيبطتلا دحأ.جمربملا ميلعتلا ربتعي اك

 ةيميلعتلا ةداملا طبض نم ملعملا نكمت ةمظنم ةيجهنم ةقيرط ىلإ ريشيو
 ىلع اهميدقتو «ةطيسب تادحو ىلإ ةداملا ةئزجتب كلذو «ةيزيزعتلا ثداوحلاو
 زيزعتو 4 bdo ad ةدحو لكل ملعتملا يبيجتسي ثیحب ؛ يګر دت وحن

 .ةرشابش اهرودص دعب تاباجتسالا

 طاغأ ةينامث دوجوب . , هيناج ضارتفا ىلإ | يمرهل ميلعتلا oe دنتسي

 لح ملعتب ء ءاهتناو. يراشإلا . لعتلاب | fed ..ئمره وحن ىلع جردنت «ملعتلل

 تايوتسملا نم نكمتلل ةطيسبلا تايوتسملا ميلعتب ءدبلا بجي كلذل. ,؛ةلكشملا

 نم نيتعومجمب ا Cel اذه ءوض يفأ . ميلعتلا ةيلعاف ددحتو . ًاديقعت رثكألا

 هتاربخك «ملعتملا صئاصخب قلعتتو «ةيلخادلا طورشلا ةعومج يه طورشلا

 ,قلعتتو «ةيجراخلا by ةعومجيو : ةتيعفاد یوتسمو هتاردقو ةقباسلا

 ةعجارلا ةيذغتلا | بيلاسأو ,ةداملا میدقت قرطك «ةيميلعتلا تايجيتارتسألاب
 ٠ .ةبسانملا تاززعملا رايتخاو «ةمدختسملا



 روق pl مي





 .تافيرعت -

 يوبرتلا سايقلا دئاوف -
 سايقلا تاودأ ريوطت لحارم -

 سايقلا عوضوم ةفصلا ديدحت ةلحرم -
 ةيئارجالا تايلمعلا ةلحرم -

 ميلسلا سايقلا صئاصخ

 قدصلا .

 تابثلا

 لامعتسالا ةيلباق -

 رايعملا ىلع دمتعملا سايقلا -

 AI ليصحتلا سابق -
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 اهعاونأو ةيسردملا تارابتخالا -

 ةيلاقلا تارابتخالا -

ely -يلاقملا رابتخالا  

 يلاقملا رابتخالا حيحصت -

 ةيعوضوملا تارابتخالا -

 ةيعوضوملا تارابتخالا عاونأ -

 ددعتملا رايتخالا رابتخا -

 أطخلاو باوصلا رابتخا -

 ةقباطملا رابتخا -

 غارفلا ءلم رابتخا -
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 انكم an ميوقتلا ةيلمع نأ باتكلإ اذه. .نم لوألا. لصفلا. يف انيأر ..
 نأ ملعملا ىلع بجي اذه ,ةّيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا تانوكم نم ًاماه
 0 ةّيميلعتلا فادهالا:.ديدجت .نم .هنكمت gil ةيرورضلا تاراهملا ةعومجم
 . ةّيلمعلا كلت نيسحتل ةبسانملا تارارقلا ذاختاو ءاهزاجنإ يف هبالط مدقت ىدم

oad sls dBيناثلا  esi:اهتافينضتو ةيميلغتلا فادهألا ' ةعيبط  
 gis سايق تايلمع ةغيبط لصفلا اذه لوانتيو" 7 .اهقصو و اهتغايص تیلاسأو

An)ىلع ديكأتلا عم «يملعتلا ينيلعتلا  wisتايلمعلا هذه  ted 
olaةفلتخملا“ ” ey ciel Callءاهيف ةمدختتسملا لئاسولاو تازدألا  

esتاءارخالا'  aذأ تامولعملا نيسفت قرط ءاهذيفتت يق ز اهعابتا  
 | | .اهرقؤت ge تانايبلا

tpt os 
ir, ate ا 

 .Measurement سايقلا و Evaluation ب روقتلا ٠. تاجلطصم:. ,مدختست دق 0.

 Mehrens and Lehmann, 1978; allel Gali) وحن Je Test رابتخالاو

(Vander Zanden, 1980تاقالعلا بسب  etalيذلا رمألا ءاهنيب ةلخادتملا  

 نيينعملا نأ ريغ ءاهتشقانم وأ tle ىدل ضومغلا نم عون dl .يدؤي
 Lye لكل نوبسنيو «تاحلطصملا هذه نيب نوزيمي يسفنلاو يوبرتلا سايقلاب
 هذه ةعيبط .حيضوت يف ةبغرو. Azan‘ ام ًاعنم . ميوقتلا تايلمع يف bane ًارود
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 سايقلا اهرفوي يتلا تامولعملا وأ تانايبلا مادختسا ةيلمع وه ميوقتلا
tyوأ .يوبرتلا لمعلل ةفلتخملا لبسلاب قلعتت تارارق وأ ماكحأ رادصإ  

 وأ عضو ةيبوغرم ديدحتب وأ فادهألاو ءادالا نيب قافتالا ىدم نم ققحتلاب

 لحارملا ةيثالث ةيلمع ميوقتلا نأ فيرعتلا اذه نم حضتيو .ام ةلكشم

«(Klausmeier, 1975)سايقلاب تامولعملا ىلع لوصحلا بلطتت ثيح » 

 ةقالعلا نأشب رارقلا وأ مكحلا ذاختاو .تامولعملا ةميق ديدحتل تاكحم عضوو
 دق هبالط نم 4٠/ نأ ًالثم ملعملل نيبت اذإف .كحملاو سايقلا جئاتن نيب

 يف بغري ناكو (تامولعملا) ام رابتخا تارقف عيمج نع حيحص لكشب اوباجأ
 هيلع بترتل (كحملا) حيحص لكشب تارقفلا هذه نع مهنم 40 بيجي نأ
 يتلاو (رارقلا وأ مكحلا) هيدل ةرفاوتملا جئاتنلا ءوض يف هلمع بجي ام ررقي نأ

 .هيف بوغرملا فدهلا قيقحت مدع ىلإ تراشأ

 ةرفاوتملا تامولعملا ةعيبط ىلع th) فقوتي ال بسانملا رارقلا ذاختا نإ
 تامولعم ىلإ رارقلا اذه لثم ذاختال ًانايحأ ملعملا cht دق لب «بسحف
 . ميلعتلا بيلاسأ وأ يساردلا جابنملا وأ بالطلا صئاصخب قلعتت ةيفاضإ
 ًاءزج تسيل« ميوقتلا ةيلمع دعب ةيلعفلا تاءارجالا ةرشابم نأ نم مغرلا ىلعو
 يف ةداع ةيميلعتلا مهتاءارجإ نورشابي نيملعملا نأ الإ ءاهتاذ ةّيلمعلا هذه نم
 كلت اهنع ترفسأ يتلا جئاتنلا ىلع ًادامتعا اهنوذختي يتلا تارارقلا ءوض
 مهماكحأ ةعانص ىدل مزاللا رذحلا اوذختي نأ مهيلع بجي كلذل .ةّيلمعلا
 .ةفلتخملا ةيميلعتلا مهتاطاشنب ةقالعلا تاذ مهتارارقو

aeرفاوت ىدم وأ بالطلا ملعت ىدم نم يمكلا ققحتلاب سايقلا  
 ققحتلاب ىنعي امك .مييدل ةيكولسلا LEY وأ تافصلا وأ صئاصخلا ضعب
 بناوج نم رخآ بناج يأ وأ ةّيميلعتلا تايجيتارتسالا ضعب ةيلعاف ىدم نم
 تاودأو لئاسو مادختساب بناوجلا هذه سايق نكميو .ةيوبرتلا ةيلمعلا

 مئاوقو تاءاتفتسالاو تانایبتسالاو تارابتخالاو ةرشابملا ةظح ALLS ةعونتم

 يمكلا فصولاب لاوحألا عيمج ف سايقلا دلڪو .ريدقتلا سيياقمو ةعجارملا

«SLUريشي دقو ءاقالطإ ةيفيك تانايب وأ تامولعم: ةيأ ىلع يوطني الو  
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 ىلإ وأ «تاودالاو لئاسولا كلت قيبطت نم ةجتانلا ةّيمكلا ميقلا ىلإ سايقلا
 . ميقلا هذه ىلع لوصحلا يف ةمدختسملا ةيلمعلا

 ءهلئاسوو سايقلا تاودأ نم نيعم طمن ىلإ ريشيف «رابتخالا امأ
 تريتخا «ةّيملعتلا ماهملا وأ تارابعلا وأ ةلئسألا نم ةعومجم ىلع يوطنيو

 ةميق اهنع بلاطلا ةباجإ ىدل رفوت ثيحب ءةنيعم ةيجهنم ةقيرطب تغيصو
 ريغ وأ «راكتبالا وأ ءاكذلا وأ ليصحتلاك ةيفرعملا هصئاصخ ىدحإل ةيمقر
 يف لوانتتسو اذه «ميقلاو لويملاو تاهاجتالاو ةيعامتجالا ةيفلخلاك ةيفرعملا
 . ةفلتخملا اهاكشأب ةيسردملا تارابتخالا ةعيبط لصفلا اذه نم قحال ناكم

 يوبرتلا سايقلا دئاوف
 مايقلا «ةيوبرت ريغ مأ تناك ةيوبرت ءةسسؤم ةيأ يف نيلماعلا ىلع بجي

 ايف يلاحلا اهعضو ةءافكو ءاهدوهج حاجن ىدم نم ققحتلل ةيرود تاريدقتب
 ةجاح AST ةيوبرتلا تاسسؤملا نوكت دقو . ةيلبقتسملا اهفادهأ ذيفنت ىلع اهتردقب قلعتي
 ةئيابتملاو ةددعتملا اهبالط تاجاح يبلت نأ اهيلع ناك اذإ cla Yl اذهل اهريغ نم
 دوجو روصت نكمي ال ثيحب .هتاناكمإو عمتجملا تاجاح عم قفتي وحن ىلع

 ءادا قباطت ىدم Cy مظنم يميوقت جمانرب نودي لمعت .ةحجان ةسردم

 تارارقلا ذاختا ىلع ةردقلاب دوزيو «ةيميلعتلاو ةيوبرتلا فادهألا عم بالطلا
 . ةيلبقتسملا دوهجلل ةهجوملا ةميكحلا

 فارطالا ةفاكل ةبسنلاب ةديدع دئاوف سايقلا نم ةجتانلا تامولعملا رفوت
 هنكمت ىتلا ةيرورضلا تامولعملاب بلاطلا دوزت يهف «ةيوبرتلا ةيلمعلاب ةّينعملا
 فادهألا ضعب ديدحتو «يسردملا جاهنملا بناوج ضعب وحن هدوهج هيجوت نم
 كلت لمعت اك .لبقملا يميلعتلا هطاشنب ةقالعلا تاذ Gall ةديعبلا وأ ةرشابملا
 MGS ةّيملعت ةربخ هتاذ دح يف سايقلا OF .ملعتلا زيزعت ىلع تامولعملا

 يتيلمع لهستو ءاهلماكتو اهتيبثتو هتامولعم حيضوت ىلع بلاطلا دعاست
 . (Mهساy, 1982( ملعتلل نايساسأ نافده ,La لاقتنالاو ظافتحالا

 ةروص نّوكي نأ ةعونتلا سايقلا لئاسو مادختساب ملعملا عيطتسيو
 يذلا رمألا . يعامجلاو يدرفلا نييوتسملا ىلع ab صئاصخ نع ةحضاو
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 :ةّيعقاو ,ةيميلعت فادمأ Bley «ةيوبرتلا مهتاجاح ديدحن ىلع هدعاسي
 لمعيو. «فادهألا هذه قيقحتل ةبسانملا لبسلاب هبالط دوهجو هدوهج هيجوتو
 يتلا تامولعملا. OY .هتاذ ملعملل gel ومنلا ليهست ىلع ًاضيأ سايقلا
 ةعجارلا ةيذغتلا نم عونب هدوزي . ءهبالطل يليصحتلا ىوتسملا سايق اهرفوي
 هتايجيتار تأ جيف رظنلا ةداعإو «هتیلاعف لع me هنكمت ءةيمالعإلا

 .ةيميلعتلا هتاطاشنو

 كانه ل لب rece) نيملعملاو تالطلا ىلع قل دئاوف رصتقت ال
 :geal يعضاوو نييرادإللا ةبسنلاب اهرفوي يتلا sail دئاوفلا نم-“ديدعلا
 تاكحم ىلع ءانب ميلعتلا .ةيلاعف ,نيسحتو chill هيجوتف . عمتجملاو ءابآلاو
 .نهارلا يملعتلا عضولا ديدحتو ,ةّيِيداكألا بالطلا تايوتسم ديدحتو «ةئيعم
 اهب ىنعت يتلا .ةماهلا لئاسملا نيب نم يه «.ةّيلبقتسملا ةيوبرتلا ةليصحلاب ءوبنتلاو
 رقوي )1 ام اهقدصب is ي لمع نکی ١ ال ee 4 میم اهعيمج تالا ٠ كلت

(Vander Zanden, 1980) نيثحابلا ضْعب لاح دقو اذه. a 

 تايناكمإ .ديدحت  etاهرفوي يتلا تامولعملا  tallتالاجملا يف.
) 

ee 
 .مهعيزوتو , نالطلا فينصت يف 5 سابقلا تامولعم مادختسا نک

١ 

 بالطلا...امل ؛ مضخي يتلا :ةيلبقلا تارابتخالاف..  ةعونتملا . ةيميلعتلا: جمازبلا 37 ٠.

 LIF نم نييزملاو. نيملعملا:نكمت « يميلعت. جمانرب» يأ. يف .مهجاردنإ .لبق +
 مهلهؤت تاراهمو .تاردق نم بالطلا .ءالؤه .ىدل رفاوتي ام ىده

 ةينبلا .تاذ جماربلا يف يف ةصاخيؤ. .نيعم.. يميلعت. جمانرب d قاحتلالل
 نم نكمتلا .فقوتي .ثيح .ةّيبنجالا تاغللاو مولعلاو تايضايرلاك ةيمرهلا
 هل قباسلا ىوتسملا نم .نكمتلا ىلع ,comes يملعت ىوتسم

 -Formative Evalua ينيوكتلا pel ةيلمع يف سايقلا تامولعم مدختست - ۴
 ءانثأ ةداع ةّيلمعلا هذه يرجت .ملعتلا مدقت ليهست ىلإ ةفداها 9

aleجئاتن ملعملا مدختسي ثيح ,ةّيميلعتلا تاطاشنلا  yar 
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 all قيقحت :يف مهحاجنو- cab مدقت ىدم ةبقارم يف تارابتخالا

 و .ةيحيحصتلا ةعجارلا «ةيذختلا وأ ppl مهديوزت :ds 'ءةيميلعتلا “٠

 8 ةلحرملا هذه يف سايقلا اهرفوي يتلا تامولعملا نأ cle ركذلاب : زدج

 ديذحت وأ بلاطلا::ةلزنم ريرقت ىلإ فدهت ال «ةّيملعتلا»- ةّيميلعتلا ةيلفعلا ”
 ثاميلعتلا هلا | نم tent ريفوت ىلإ ae لب «يئاهنلا يليصحتلا . ءاوتسم ٠٠

 .. هنيسحن و lel .بلاطلا bus هيجوت ىلإ يدؤت 7 يتلا ةبسانملا

Diagnostic Eva- يصيخشتلا ميوقتلأ” ies 3 سايقلا lake’ nan Y 

luatiohلشفي امدنع ” oan,ةيذغتلا وأ تاميلعتللا ةباجتسالا | ف بالطلا  

 er نسايقلا | تارابقخا جنات ةوض 3 BRL ةيحيحصتلا -ةعجارلا
 اليصفت ,AS تامولعلا نم ذيزملا ge Coed ةرتوأض نضرفي يذلا رمألا :٠

 .gli :ميلغتلا : جنم مارت لإ ملحتلا: !elegans زذداضم :ضيخ

 يتلا: ةيليصفتلا:. تامولعلا .نم pe BT EL pSV ئضيوعتلاو ٠
 هذه mee a. . eal +.سايقلا - لئاسو اهنع ضخم

 !ae :جماربلا كلت عضون يف :ضاساك تامؤلعملا ~.

 'ىديؤمتلا یوق يميلغتلا DL لبق سايقلا تامولعم مدختست اك - ۽
 وأ يميلعتلا» ,debits ةياب GUIS مدختست .(ينيوكتلا ميوقتلا) هءانثاو

Hedaميو قتلا ىمسي  Summative evaluation Sle Vi.ققحتلا لإ فاما:  

Aaltoةنّيعم  GRE: eetني. قافتالا .ىدم:ديدحت نم .تامولعلا كلت  
ali.تباطاشنللا ةبسانملا» .لبسلا» نیزعتو یف ةادهألاو ءادإلا + . ealمةليقملا  

ey 0تاودأ ريوطتا . “al | 
ihe & “yeeتود. ریوطت " otalىلع  ' BEلحارم ةث  cielيه  

 ةعومج طابنتسا ةلحرمو ءهديدحتو هسايق "يف بوغرملا ءيشلا فيرعت ةلحرم
 نع يمكلا ريبعتلا ةلحرموا ..هروهظ نيثتستو هسايق داري ام زيمت يتلا تايلمعلا
 هذه نم“ دى cb |. لؤانتنو ,Thomdike and Hagen). 1977( ساقملا ءيشلا

 ' .ليصفتلا نم ete لحازملا

e e 
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 ١ - ةلحرم  adسايقلا عوضوم ةفصلا :
 بلطتي  elyاهسايق يف بوغرملا ةفصلا فيرعتب ءدبلا ع سايقلا ا ةادأ

 سايقلا ةا ةادأ لوانتتو . ًادج قيقد وحن ىلع اهديدحتو  ale.ةنيعم ةفص سايق

 ءهتاذ «بلاطلا» سايق لوانتت الو خلا . . . ليصحتلا وأ راكتبالا وأ ءاكذلاك

 سايق يف سفنلا ءالعو نوبرملا بغري امدنعف .طقف هصئاصخ ىدحإ لب

 ءاكذلاك ءبالطلا صئاصخ ىدحإ  keموهفملا اذه فيرعتب ثوموقي .

 ةلادلا ا ةيكولسلا طاغألا ضعب ديدحتو  caeميهافملا عم لماعتلا ىلع ةردقلاك

 تاباجتسالا ءادأ ىلع ةردقلا وأ «تادرجملاو ! 4 WEYكاردإ ىلع ةردقلا وأ
 .خلا .. . تالكشملا لح ىلع ةردقلا وأ « جئاتنلا طابنتساو تاقالعلا

 يلقعلا طاشنلا بناوج ضعب لكشت «ةيكولسلا طاغألا هذه لث نإ
 ةيلقع ةردق» وأ «ءاكذ» اهتيمست نكمي يتلا هصئاصخ ىدحإ ىلإ ريشتو «درفلل

 ملعملا بغري امدنع هتاذ ءيشلا قيطنيو , (ةماع  Jبناولا دحإ سايق

 دنع ةيليصحتلا  aeهديدحتو «بناحلا اذه فيرعت هيلع يغبني ثيح

cle 
 ةيرظن ركذت ىلع ةردقلاك «هيلع ةلادلا ةيكولسلا تاطاشنلا نم ةعومجمب

 ةيضاير ةلأسم لح ىلع ةردقلا وأ .

 "  ةيئارجالا تايلمعلا ةلحرم

  Geءاهسايق يف بوغرملا ةفصلا ديدحت دعب «سايقلا ةادا عضاو ىلع

 هذه ىلع لادلا كولسلا رارمتسا 3 نكمت ةيئارجا تايلمع ةعومجم ذاختا
 لمتشت نأ بجي يتلا ةيملعتلا ماهملا وأ تارابعلا وأ ةلثمألا عضوك ءةفصلا

 ةادالا اهيلع  ghاذه ىلع مكحلل ريياعملا ضعب ديدحت نم كلذك نكمت

 هيلع ءالثم ةنيعم ةدام يف هبالط ليصحت سايقب ًاينعم ملعملا ناك اذإف .كولسلا

 يتلا ةلئسالا ةعومجم راتخ نأ  i«مامتهالا ع وصوم يليصحتلا مهكولس رجتست

  olyمهئادأ ىلع مكحلل ليلدك اهمادختسال سسالا ضعب ددحي .

 es «ةنيعم تافص سايقب ىنعت ‹سايقلا ةيلمع نأ نم مغرلا ىلع

 بجي هنأ الإ «يعون وأ يفيك ىنعمب يحوي «ةفصلا» موهفم نأ نم مغرلا

"5 



 بجي يأ .ةيمك جئاتن ىلع لوصحلا نم نكمت ةقيرطب سايقلا ةادا ريوطت
 هذه تناك ءاوس «مامتهالا عوضوم ةفصلا سايقل ةيددع تادحو مادختسا
 بلاطلا كالتما ىدم ررقتيو .خلا . . .ًاهاجتا of ءاكذ مأ Sat ةفصلا
 هذه تارقفل هتاباجتسا اهددحت يتلا ةجردلاب (iV اهلوانتت يتلا ةفصلل
 .ةادالا

 ىلع ًاساسأ دمتعت ءاهعيمج سايقلا ةادا عضو لحارم نأ حضاولا نمو
 يف بوغرملا ةفصلا فرعي وهف .هسفن ةادالا عضاو اهانبتي يتلا تافيرعتلا
 تادحولا فرعي ابك ءاهديدحت نم نكمت يتلا تايلمعلا فرعيو ءاهسايق
 ةلأسم وه سفنلا ملعو ةيبرتلا يف سايقلا نأ ينعي اذهو .اهريدقت يف ةدمتعملا
 ىلإ ريشي امم .تافيرعتلل ةفيظو وه ساقي ام نأو «ىلوألا ةجردلاب فيرعت
 .هروصق وأ سايقلا ةيدودحم بئاوج دحأ

 ميلسلا سايقلا صئاصخ

 ةيوبرتلاو ةيسفنلا سايقلا فادهأ .ةعونتملا سايقلا تاودا Git يكل
 : يه ةماه صئاصخ ثالثب تاودالا هذه فاصتا نم دب ال «میلس وحن ىلع
 لوانتنو Usability لامعتسالا ةيلباقو Reliability تابثلاو Validity قدصلا

 .ةدح ىلع صئاصخلا هذه نم الك يلي ايف

 . Validity قدصلا - ١
 سايقلا ةادا صئاصخ طابترا ىلإ ةراشالل قدصلا موهفم مدختسي

 Bale سايقلا ةادا لعجت يتلا صئاصخلا مهأ نم_لعلو .سايقلا ضا رغأب
 ةفصلا سيقت نأ يه .هلجأ نم تعضو يذلا فدهلا قيقحت لع ةرداق يأ
 ةفصلا هذه تانوكم لثمت نأو ءاهديدحتو اهفيرعت متي اك اهيف بوغرملا
 نكمي اذهل .سايقلا عوضوم ةفصلا الإ رخآ ءيش يأ سيقت ال نأو ءاهعيمج
 ناك Wy .رخآ نود نيعم فدمل ةبسنلاب ةقداص سايقلا ةادا نوكت نأ
 هدحو هيلعف Gta» لكشب Lal ضرغ ديدحت ىلع رداقلا وه ةادالا مدختسم

 .همدع وأ ةادالا قدص رارقا ةيلوؤسم عقت
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dye 2.يئوتبرتلاو.. يسفنلا :سايقلا :يف .نولماعلا : tetنم ةدئيدعأ  

 يه free ةيسئلاب ةيمهأ قدصلا, Fat pst نأ ريغ ..قدصملا

fقدض  spo!ی  Content Validityش  
 سايقلا Stal“ اهتملطتت يتلا ثأرقفلا ie ةدوجن وتحمل“ قدض ىبعي

 «ةفرعم) مامتهالا عوضوم يساردلا جابنملا وأ ةيميلعتلا ةداملل اهليثمت ىدميو

 وه ىوتحملا قداصلا رابتخالا .نإف هنيلعو“: .es) .:..تاهاجتا .«تاراهم

 ءازجا نم تقتشا Dale 5. ماهم وأ  ةلثسا وأ :تارقف :نمضتي يذلا رابتخالا

 .تادخولا ةفاك کت ثيحب ءاهعيج .يميلعتلا : جمانربلا .نومضم .عاونأو

 !..ميلعتلا' ءانثأ اهيلع ديكأتلا متو :بالطلل اهملعت. ضرف: تحيتا. يتلا :ةيميلعتلا

 :ءاصحالا سس يف GEM ::ميلعتل .ةيئابنلا. .ةيميلعتلا فادهألا dot ناك اذإف

 اهنمضتي يتلا :ةيساسألا ميهافملا نم نكمتلا وه «همايق يف بوغرملاو يوبرتلا
 سردم ىلع يغبني يتلا ةيقطنملا تاوطخلا نإف «قاسملا اذهب صاخلا باتكلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع ريست نأ. بجي GAM قداض .رابتخا ءانبل اهعابتا قاسملا

ons = |ةيئاصحالا .ميهافملا ةفاك  aيف اهعبضوو (باتكلا) قاسملا امتي  
 00 ,ةمئاق

UNI oe. bid - ۲يلا تا ارقفلا وأ  eaeرابتجالا . 

 بسب اهعيمج قاسم تادحو pale لثمت ميهافملا نم ةنيع رايتخا ٣
 . ةيواستم

 0 ا shall ب بسحو ةراتخملا ميهافملا نم تارقفلا وأ ةلئسالا قاقتشا - 1

 قباطت یم نايت : يتلا ةيقطنملا ةيلمعلا ىلإ spell‘ قدص ريشي اذكهو ۰
 apt عوضوم جاهلا وأ  ةيساردلا| ةداملا فاذهأ سم رابتخالا ,ةلثسا

, Predective: Validity يءوبنتلا قدصلا 5-5 

 .تاطاشنلا Ay نیرقتب opal .ءابآلاو تالطلاو نوملعملاو كوبرملا متبي 0

 ةيميلغتلا: | فاح ق للا اب ق نكي قل Sl جارا

x = 9 



 ةدام يف Joao سايق لوانتي ٠ ءام ead رابتخا يف بلاطلا اهيلع لصح

 ee ةداملا كلت عون : ىلإ يمتني pelt عوضوم
 ةنّيعم سايق ةادا ةردق ىذم ىلإ يءوبنتلا قدصلا ريشي .ئنعملا اذبيو

 عوضوملل هباشم وأ لئامم عوضوم يف عقوتملا ليصحتلا ىوتسمب زبنتلا ىلع
 قدص نم ققحتلا نإ .عونلا وأ ةعيبطلا ثيح نم alo Yi كلت هسيقت ةت يذلا

 دحأ زاجنإ لع اهتردقو ةادالا ةدوج pe لاج 3 fe رمأ ager ةادالا

 ةيلبقتسملا
« eee 

aesليضحتلا ىوتسم سايق يف ةمدختسملا ةادالا-  calsراب  
i cPredictorةادالا ئمستو ؛لمتحملا .لبقتسملا ليصختلا قوتسم' ىلإ زشت األ  

 كحملاب ةقحاللا  ةيساردلا ٠ ةلحرملآ -يف“ ليصحتلا سيقت يلا ةيلبقتسملا
Criterionةيءوبنتلا . ةردقلا < سيق .اهنأل.. »  BIWرفاوت نم ققحتللو . لوألا  

 تانسحب سايقلا re نولماعلا موقب «نئايقلا تاودأ d يءوبنتلا قدصلا
polesنيب طابترالا  ok»كحملا ةادا يف هتاجردو. «ءوبنتلا ةادا يف باطلا  

 نسايقلا ةادال -يءوبنتلا Gall ىلع مكحلل: .ًاساسأ لماعملا اذه ةميق نودمتعيو
 :نم 'ًاقدض رثكأ ةادالا تناك «ربكأ ةميقلا هذه تناك الكف .ققحتلا عوضوم
 سايقم 5 اهدحو بلاطلا تامالع ىلإ نوكرلا مدع بجي نكلو .ءوبنتلا ثيح

 بلاطلا تاطاشنو ءملعملا تاظخالمف «ءيلبقتسملا هزاجنا ىوتسمب ء ءوبنتلل نيعم
 اهتاعارم بجاولا رومألا نم يه «تامامتها نم ةئع ربعي امو ءميلعتلا , ءانثأ
 .بلاطلا اذه صخب يلبفتسم يميلعت طاشن يآ ريرقت یدل

0 ` Reliability تابثلا 

 ءاظعإ ىلع اهتردقو :سايقلا ةادا do ةجرلب دب سايقلا ف نولماعلا ( نجي

 ةددعتم تالواحم يف. هتاذ ءيشلا سايق: جئاتن' تناك الكف date ٠ :جئاتن

cyةهماشتم- فوازظ  - (Astتناك ءاقاستا  sloرثكأ :سايقلا يف ةمدختننملا . 
cl۳۹و ۳٤° نیب حوارتت : ةتيابتم جئاتن يطعي يذلا ةرارخا سايقمف  
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Seالو «تباث ريغ ًاسايقم ربتعي «يوس مسج ةرارح سايق راركت ىدل  

 يه .يبشخ RE فصلا ةفرغ لوط سايق جئاتن نأ اك .مسجلا ةرارح ىلع

 ةنورمل ارظن «يطاطم رتم اهيطعي يتلا جئاتنلا نم اقاستاو اتابث رثكأو قدأ
 1 . هتابث مدعو ريخألا

 يف ًادج ةيرورضلا رومألا نم وه «ةتباثو ةقيقد سيياقم رفاوت نإ
OVEةفلتخملا يوبرتلا لمعلا » OYةزوص يطعي ال تباثلا ريغ سايقملا  

Galeيءوبنت قدصب مستي الو .مامتهالا عوضوم نهارلا عضولا نع  

 ملعملا دعاست ال .ًالثم ةتباثلا ريغ تادادعتسالا تارابتخا جئاتن نأ .بسانم
 ءوبنتلا نم هنكمت الو ءهبالطل ةنهارلا ةيدادعتسالا ةلاحلا ةقيقح ىلع فوقولا يف
 ةبسانملا تارارقلا ذاختا نع ازجاع هلعجي دق امم «يلبقتسملا مهزاجنا ىوتسمب
 sity اذه .اهعابتا بجاولا ةّيملعتلا  ةيميلعتلا تاطاشنلاب ةقالعلا تاذ
 LS يف رثؤت ىتلا لماوعلا نم ًاددع ,Gronlund) 1976( نيثحابلا ضعب
 جارختساو اهقيبطتو ةادالا ءانب ىدل نابسحلا يف اهذخأ بجاولاو «سايقلا
 عوضوم صخشلابو «اهتاذ ةادالاب لماوعلا هذه قلعتتو ءاهميوقتو اهجئاتن

 هذه نم WS يلي ايف لوانتنو .جئاتنلا جارختساو اهقيبطت قرطبو ءاهقيبطت
 .ةدح ىلع لماوعلا

fةادألاب ةصاخلا لماوعلا : 

 يوطني يتلا دونبلا ءانب يف فعضلا ىلإ ةادالا تابث مدع دوعي دق

 بالطلا نيب زييمتلا ىلع ةرداق ريغ وأ ةضماغ دونبلا هذه نوكت ثيحب ءاهيلع

 هذه نوكلتمي ال نيذلا بالطلاو «سايقلا عوضوم ةفصلا نوكلتمي نيذلا

 نوململا بالطلا بيجي دق .ًالثم ىسردملا ليصحتلا تارابتخا ىفف .ةفصلا

 نيململا ريغ بالطلا بيجي نيح يف ءةئطاخ تاباجا نيعم يسارد عوضومب
 وأ ةضماغ وأ ةفيعض رابتخالا دونب تناك اذإ ءةحيحص تاباجا عوضوملا اذهب
 ةباجتسالا رارجتسا ىلع ةرداق ريغ وأ .ةبوعصلا وأ ةلوهسلا ثيح نمأ ةفرطتم

 .ناك ببس يأل اهيف بوغرملا



 هذه ةعيبط ىلإ ةفاضالاب «(سايقلا slat وأ) رابتخالا دونب ددع نإ

 موهفم ةثم بلاطلا ملعت اذإف .ًاضيأ هتابث ضافخنا ىلإ يدؤي نأ نكمي «دونبلا
 ليصحت سايقل دعملا LEY نوكتو ee ةيعامتجالا تاساردلا ميهافم نم
 رابتخالا اذه نوكي نلف ءنينثا وأ دحاو موهفم نم ميهافملا هذه d بلاطلا
 نم رابتخالا نوكت اذإو .بلاطلا ليصحت ىلع هتلالد ثيح نم ايفاك وأ اتباث
 «بلاطلا دنع بعتلا وأ ماسلا نم ًاعون ريثي دقف .ميهافملا نم ريبك ددع
 نومضم BE ثيحب ءدونبلا نم ًابسانم ًاددع رابتخالا نمضتي نأ بجي كلذل
 .مهبعت وأ بالطلا للم ريثت الو (ىوتحملا قدص) ةيساردلا ةداملا

 دارفألاب ةصاخلا لماوعلا ب

 .رخآل تقو نم رابتخالا مهيلع قبطي نيذلا مهسفنأ دارفالا ريغتي دق
 ريغتلا اذه لوانتيو «هتابث نم للقيو رابتخالا جئاتن يف رثؤي دق يذلا رمألا
 ركذتلا ىلع هتردقو هتّيعفادو «ةيلاعفنالا هتلاحو ةّيحصلا درفلا عاضوأ ةداع

 ىلع بردتلاو نيمختلا لماع نأ امك .نايسنلا ةمواقمو هابتنالا زيكرتو
 لماوعلا نم ًاضيأ يه ءيلاحلا رابتخالل alee وأ ةلثام «ةقباس تارابتخا
 جئاتنلا دامتعا ىدل اهتاعارم بجي يتلاو «سايقلا ةادا تابث ةجرد يف رثؤت يتلا
 .ةادالا هذه قيبطت اهنع رفسي يتلا

 هحيحصتو رابتخالا قيبطتب ةصاخلا لماوعلا -ج

 اهتاعارم بجاولا ةصاخللا تاميلعتلا ضعب ةداع سايقلا تاودأ نمضتت

 ام رابتخا قيبطت ىلع مئاقلا مزتلي ال دقو .تاودالا هذه قيبطت ىدل ةقدب

 مزاللا تقولاب قلعتي ايف ةصاخبو ءهيف بوغرملا وحنلا ىلع هتاميلعت ذيفنتب
 امدنعف .هتايث ةجرد ضافخناو هجئاتن قاستا فعض ىلإ Goh دق امم .هقيبطتل

 عضاخ درف لكل يفاكلا نمزلا ةحاتا بجي ءءادألل Ke) نمزلا نوكي ال
cylمدختسم هجاوي دقو .اهعيمح هتارقف نع ةباجالا نم نكمتي ثيحب  

 يف دارفألا ةعرس لدعم نيابت ببسب «ددصلا اذه يف ةبوعص رابتخالا
 دوجو مغر رابتخالا ءاهنال رارطضالا ةلاح يفف «رابتخالا دونبل ةباجتسالا
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 سايق ةادا رابتخالا اذه ربنعيسف .هنع مهتاباجأ اومتي ل نيذلا دارفالا ضعب
 .دارفألا ءالؤهل ةبسنلاب ةتباث ريغ

 «يتاذ رصنع نم هيلع يوطنت اجب «رابتخالا حيحصت ةقيرط لكشت دقو

Suleةجرد ضيفخت يف  coltرثؤي ثيح «ةّيلاقملا تارابتخالا يف ةصاخبو  
 كلذل ca ريغ ,Yet ةمالعلا ريدقت ةيلمع يف ححصملا طاشن ىوتسم
 ريدقتو حيحصتلل ةقيقدو ةيليصفت تاكحمو تاميلعت altel نسحتسي
 .يتاذلا حيحصتلا رئأ نم نكمأ ام ليلقتلل .تامالعلا

 Usability لامعتسالا ةيلباق - ۳

 ءاهتابثو اهقدص ىلإ ةفاضالاب .ةميلسلا سايقلا ةادا يف رفاوتي نأ بجي
 لهست يتلاو .ةيلمعلا وأ ةيقيبطتلا لئاسملاب ةقالعلا تاذ طورشلا ضعب
 ريوطت يف نولماعلا جرد دقو ,لامعتسالل ةلباق اهلعجتو ةادالا مادختسا
 :اهمهأو طورشلا هذه ددحت ةبوتكم تاميلعت رادصإ ىلع سايقلا تاودأ

  - fمهيلع ةادالا قيبطت نكمي نيذلا دارفالا صئاصخ .

BSW قيبطتل مزاللا تقولا - 

 ح  .كلذل مزاللا تقولاو حيحصتلا ةقيرط

 ةالالد ىلع فوقولاو جئاتتلا ريسفت ةلوهس - د ١

 طورشلا هذه لثم رفاوت نإ  Jatةادا مادختسا ىلع ارداق درف يأ
 مامأ ةصرفلا حيتي اك «هيف بوغرملا وحنلا ىلع سايقلا  BISهذهب نيينعملا

 .اهلجأ نم تعضو يتلا تالاجملا يف اهمادختساو اهنم ةدافتسالل ةادالا

 Norm-Referenced Measurement رايعلا لع دمتعملا سايقلا

 سايقم ىلع درفلا ءادأ ميوقت ةيلمع ىلإ shall ىلع دمتعملا سايقلا ريشي ,
 ءادأ ىوتسم نأ يأ .هتاذ سايقملا ىلع نيرخآ دارفأ etal ءوض يف نيعم
 ةنراقملا ءارجإب كلذو coll ءادأ ىوتسم ىلع مكحلل ةدعاق jx نيرخآلا
 :يلاتلا لاثملا داريإ نكي «سايقلا نم عونلا اذه حاضيإلو ,نيئادألا نيب
 ةغللا يف ام رابتخال اوعضخ دق de يسردم فص بالط نأ ضرفنل
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 نيب لوألا هبيترت ناكو .ةمالع ىلعأ ىلع «س» بلاطلا لصحو «ةيزيلكنإلا
 ريشت .رشاعلا هبيترت ناكو Gal ةمالع ىلع «ص» بلاطلا لصح ee «هنارقأ
 مكحلا > Norm - Referenced « يرايعملا عجرملا» مادختسا ىلإ ةلاحلا هذه
 ىمسي ام وأ ءنيبلاطلا نيذه نارقا ءادأ اندوزي ثيح «نيبلاطلا ءادأ ىلع
 كلذ رادصإ يف اهيلع دمتعن يتلا ريياعملاب قلوس - Group ةيرايعملا ةعومجملاب
 ٠ .مكحلا

 رثكأ فرعي «س» نأ ىلإ ريشي مكحلا نم عونلا اذه نأ نم مغرلا ىلع
 ال هنأ الإ ءريدقت لقأ ىلع مدختسملا رابتخالا نومضمل ةبسنلاب ««ص» نم
 لاجملا يف تاربخ وأ فراعم نم اهبنم لك كلتمي ام لوح تامولعم ةيأب اندوزي

 نم ةعومجم لوبق وه «سايقلا فده نأ ءالثم انضرف ولف .سايقلا عوضوم
 ىلع ely ءالؤه رايتخا ob «ةيزيلكنإلا ةغللا يف مدقتم قاسم يف بالطلا
 ىلع نيرداق نوراتخملا بالطلا ناك اذإ ام ةفرعم نم اننكمي ال يرايعم عجرم

 يف يلبقتسملا مهليصحت ىوتسمب ؤبنتلا عيطتسن ال يأ .قاسملا كلذ يف يضملا

 ءانب سيلو «بالطلل يبسنلا ءادألا ساسأ ىلع ماق رايتخالا !OY soll هذه

 ىلإ يدي يذلا رمألا .مامتهالا عضوم لاجملا يف بلاطلا هفرعي ام ىلع
 .لاجملا اذه يف ةذختملا ةيميوقتلا تارارقلا ةقد فعض

 نوكت امدنع ءًازيحتم ةيرايعم عجارم ىلع مئاقلا سايقلا نوكي دقو
 دقف .نيرشابملا نارقألا تاعومجم ريغ سايقلا يف ةدمتعملا ةيرايعملا تاعومجملا
 وأ نسلا ثيح نم اهدارفأ فلتخي ىرخأ ةيرايعم تاعومجم ىلع سايقلا دمتعي
 رادصإ ىلإ يرؤي يذلا رمألا .خلا . . .ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةيفلخلا وأ سنجلا
 نولماعلا وحني كلذل «ةّيلبقتسم تارارق SEY ةدعاق حلصت ال ةزيمتم ماكحأ
 Sod) عججرملاب ىمسي ام مادختسا ىلع ديكأتلا ىلإ سايقلا يف

Criterion - referencedءادآلا ىلع مكحلا رادصإ يف  . 

 Criterion - Rrferenced Measurement Shall ىلع دمتعملا سايقلا

 ءوض يف درملا ءادأ میوقت ةيلمع ىلإ كحملا ىلع دمتعملا سايقلا ريشي

 ةصاخ ةّيلبق تامولعم ىلع ءانب سايقلا يف لماعلا وأ ملعملا هعضي قلطم كحم
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 ىلإ فرعتلا نم سايقلا اذه اننكي ثيح «سايقلا عوضوم لاجملابو ملعتملاب
 نعم SE وأ ةنّيعم ةيسارد ةدام يف بلاطلا اهفرعي يتلا تاراهملاو تامولعملا
 ىلع دمتعملا سايقلاف . ةيرايعملا cope دارفأ وأ هنارقأ هفرعي اع رظنلا ضغب
 Shad درفلا فرعي اب لب «نيرخآلا ءادأب درفلا ءادأ ةنراقجب ًانيعم سيل .كحملا
 ضعب رايتخا وه «سايقلا فده نكي مل امو . مامتهالا عوضوم لاجملا يف
 ىه .كحملا ىلع دمتعملا سايقلا تاءارجا نإف «ةردانلا زكارملا ضعبل دارفألا
 ةبسانملا ةّيلبقتسملا تارارقلا ذاختاو ماكحألا رادصإل لضفألا بولسألا
 . يساردلا ميوقتلا لاج يف ةصاخبو

 ىلع لوصحلا لجأ نم .ةداع Soll عجرملا تارابتخا مدختست
 .نّيعم SLE يف زاجنإلا ىلع هتردق وأ بلاطلا دادعتساب قلعتت تامولعم
 لإ عوجرلا تود قلطم كع ءوض 3 تامولعملا هذه ريسفت نكمي ثیحب

 هتفرعمو هتريخ ىلع ًادامتعا ةداع كحملا اذه ملعملا عضيو .دارفألا ءادأ ةنراقم
 ملعملا .عضي دقف ءميلعتلا ديق يساردلا لاجملا وأ chills هبالط صئاصخب
 نم لئاسم عبرأ لح نأ «هيف ًانيبم ءالثم باسحلا ةدام يف هبالط حاجنل اكحم

Jelيف بغري يذلا (كحملا) ىوتسملا وه «حيحص لكشب لئاسم سمخ  
 اذه نم نكمتي نأ بلاط لك ىلع بجي انهو «بالطلا ءالؤه یدل هقيقحت

 اك ,نولشفي دقو نوحجني دق بالطلا عيمج نأ ريغ .ًاحجان هرابتعال ىوتسملا

 تارارقلا ذاختا نم ملعملا نكميو .بالطلا ءالؤه نم لك ءادأ لوح ةقيقدو
 .اهيف بوغرملا فادهألا قيقحتل ةبسانملا ةيميلعتلا

 يميداكألا ليصحتلا سابق

 دقو ءاهتانوكم نم يسيئر نوكم وه لب ةيملعتلا - ةيميلعتلا ةيلمعلل ةيسنلاب

 يوبرتلا لمعلا عم اقسانتم سايقلا نكي مل ام ءاهفادهأ ةّيلمعلا هذه Git ال
 طاشنلا فاطم ةياهن وأ هتاذ يف ةياغ سيل ليصحتلا سايق نإو .هلك
 ىلع أرط يذلا ريغتلا ىدم ةفرعم نم اننكمت .ةليسو سيل هنأ اك «يميلعتلا
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 نم اننكمت ةرمتسم ةيلمع وه لب hid ةيوبرتلا ةّيلمعلا ةجيتن نيملعتملا كولس
 تالواحم طيطختو atte فادهأ عضوو «ةنهارلا ةيميلعتلا فادهألا ليدعت
 . ةيوبرتلا فادهألا قيقحت لاجم يف ةّيلعاف رثكأ ةّيميلعت

 ةيلمعلا يف ليصحتلا سايق هبعلي يذلا ماملا رودلا نم مغرلا ىلعو
 نع مجنت دق يتلا ءاطخألا ضعب نم ولخي ال هنإف !cake - ةيميلعتلا
 ةيميلعتلا مظنلاف . تارابتخالا مادختسا ءوس وأ .2سايقلا ةعيبط مهف ءوس

gilةيرايعم تارابتخا مادختسا ىلإ وعدتو «فرطتم لكشب سايقلا ىلع دكؤت  
 ءانثأ هجوتلا ىلع نيملعملا عجشت دق «ةيساردلا ةنسلا وأ لصفلا ةيابن يف
 اك .ىرخألا بناوجلا لامهأو سايقلل ةلباقلا بناوجلا ىلإ ةيميلعتلا مهتاطاشن
 ةليسو ءرخآل وأ ببسل اههامعتسا ءيسأ اذإ «تارابتخالا يف بلاطلا دجي دق
 ىلإ فرعتلا نم هنكمت ةيوبرت ةيلمع سيلو .لشاف مأ حجان صخشك هميوقتل
 ةبسانملا تارارقلاو تاءارجإلا ذاختا ىلع هدعاستو «هحاجن وأ همدقت ىدم
 نود لوحيو يوبرتلا لمعلاب Je يذلا رمألا «يلبقتسملا هطاشنب ةقالعلا تاذ
 “ هيف بوغرملا وحنلا ىلع لمعلا اذه فادهأ ققحت

 يغبني .ةيسردملا تارابتخالا مادختسا وأ مهف ةءاسإ نود ةلوليحللو
 :ةيلاتلا تاظحالملا هرابتعا يف عضي نأ ملعملا ىلع

 جيردتو تامالع ءاطعا ىلإ ite الو ءاهتاذ يف ةياغ تارابتخالا تسيل-١
 ام سايق ىلإ Gag ةّيميلعت ةليسو يه لب .بسحف بالطلا بتارم
 ردق ربكأ ذاختا نم هنكمت يتلا تامولعملاب ملعملا ديوزتو «بالطلا هملعت
 . ةيلبقتسملا ةّيميلعتلا تاطاشنلاب ةقالعلا تاذ تارارقلا نم نكمم

 وأ .افكأ ريغ وأ ءافكأك بالطلا فينصتل ةليسو تارابتخالا تسيل ۲

 فرعي ام ىلع فوقولل ةليسو يه لب .نيحجان وأ نيلشافك مهفينصتل
 ارايعم وأ Ke) سيل لاجملا اذه يف هفرعي ام نأو cone لاجم يف بلاطلا

 تاردق ىلع مكحلل ةديحولا ةليسولا يه تارابتخالا نوكت ال نأ بجي ۳
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 «ةرسالا عم لصاوتلاو ةظحاللاك «ةديدع ىرخا تاطاش تدهف .بلاطلا

 . ةبسانم ماكحأ رادصإ نم ملعملا نكمت

 يه ام ردقب «ىوصقلا بلاطلا تاردق ىلع ًاليلد تارابتخالا جئاتن تسيل.

 . لبقتسملا يف هوحن لمع نم يغبني امو هتاجاح ىلع ليلد
 ءانغتسالا وأ ULAL ينعي ال اهريسفتو تارابتخالا مادختسا ءوس نإ

 ,ةعونتملا ةّيميلعتلا فادهألا عم ضقانتي ال هتاذ دح يف سايقلا oF ءابنع

 ىلإ ريشي لب ءةدحاو سيياقمب مهعيمج بالطلا ميوقت بوجو ينعي ال اك
 اهنأب بلاطلا رعشي ثيحب .مئالم وحن ىلع تارابتخالا مادختسا ةرورض
 اذهل .اهتاذ يف ىميلعت فده اهنأو «يميلعتلا هطاشن نم أزجتي ال ءزج

 ةيلمعلا يف سايقلا هبعلي يذلا ماملا رودلا يعي نأ ملعملا ىلع بجي
 .ديج وحن ىلع هدودحو هدئاوف كردي نأو .ةيوبرتلا

 اهعاونأو ةيسردملا تارابتخالا

 اهئاتبب ملعملا موقي يتلاو ءاهعاونأ 1 فلتخمي ةيسردملا تارابتخالا بعلت

 تارابتحخالا هذه oy 6 يسردملا ميوقتلا ةيلمع 3 ًايسيئر ًارود ءاهدادعأو

 «سايقلا اذهل ةمءالم AST اهنألو .يفصلا ميلعتلا جتان سايقل ًاساسأ ةممصم

 يف روصتلا ضعببو «ةيمومعلا نم ءيشب فصتت لآ ةيرايعملا تارابتخالا نم
 .ةدح ىلع يفص قايس لكب ةصاخلا تاجاحلا ةيبلت

 نوكي نأ ام Goad رابتخا دادعأ يف بغري يذلا ملعملا ىلع يغبني

 ةٌيميلعتلا فادهألل قبسملا ديدحتلا ةرورض لإ ريشي اذهو .اهنع ضخمتي

 ىنعم ريغ لصفلا اذه ناك Uy .ةبسانلا سايقلا قرطو ةيساردلا ةداملا ىوتحمو

 ءاهدادعاو ةيسردملا تارابتخالا ءانب يف ةمدختسملا ةعونتملا ةينقتلا تاءارجالاب

 داريإ ىلع يلي ايف رصتقتسف .ةصتخملا بتكلا يف اهيلإ عوجرلا نكي يتلاو

 . هتارايتخا دادعأ ةيلمع ملعملا ىلع لهست يتلا ةماعلا تاداشرإلا مهأ ضعب

 عم .اهعيمج ةّيميلعتلا فادهألا ةيطغتب ةليفكلا .ةلئسألا نم ةعومجم رايتخا -
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 سايق قرط بلطتت «ةفلتخملا ةيميلعتلا فادهألا نأ !cold يف ذخألا
“uals 

 تاريسفت نود لوحت ثيحب led سبل ال ةحضاو ةقيرطب ةلئسألا ةغايص - ¥
 وحن ىلع لاؤسلاب دوصقملا ام بلاطلا مهفي ثيحبو «ةقلتخ تاليوأت وأ

 .رشابمو لهس

 ميظنت نم بلاطلا نكمت ةقيرطب lee ةّيلاقملا ةصاخبو «ةلئسألا ديدحت -“

 . ميلسو يقطنم وحن ىلع هتاباجإ ةغايص نمو «هتامولعمو هراكفأ

 يداعلا بلاطلا نكمتي ثيحب «نيعم ةبوعص ىوتسمب ةلئسألا فاصتإ - ٤

 .رابتخالل ةصصخملا ىوصقلا تامالعلا نم Hor ىلع لوصحلا نم

 (Essay Tests WA تاراتخالا

 كلذك نومتهي مهنإف ALI هملعت ام سايقب نوملعملا متهب اك
 ,تامولعمو فراعم نم هوبستكا ام مادختسا ىلعو ريكفتلا ىلع مهتردق سايقب
 ةيلاقملا تارابتخالا لثمتو .بالطلا ءالؤه دنع ريكفتلا تايجيتارتسا سايق يأ

 ةجرد بيجتسملل حيتت ثيح «فدملا اذه لثم قيقحتل ةّدعملا سايقلا تاودأ
 راكفألا ركذت ىلع هتردق نايب ىم هنكمتو .هتاباجتسا ليكشتل ةيرحلا نم

 .اهميوقتو اهميظنتو اهبيكرتو اهليلحتو فراعملاو

 بلاطلل اهرفوت ىتلا ةيرحلا ةجرد يف ةيلاقملا تارابتخالا ةلئسا نيابتت
 فرطتم وحن ىلع ةددحم ةلئسالا هذه نوكت دقف .اهنيوكتو هتاباجإ ةغايص ىدل
 لماوعلا ددع» لثم ءاهليكشت قرطو ةباجإلا لاجم بلاطلل نيبتي ثيحب
 يباجتسالا ملعتلا نيب نراق» وأ «ةطبارتملا جاوزألا ملعت يف ةرثؤملا ةيجراخلا
 لقأ ةلئسالا نوكت دقو .«ززعملاو ةباجتسالاو ريثملا ثيح نم يئارجألا ملعتلاو

 اهاري يتلا ةقيرطلاب اهميوقتو هتاباجإ ميظنت بلاطلل حيتت ثيحب ءاديدحت
 ةلحرملا ذيمالت سيردت يف ةيلاعف رثكألا يميلعتلا جذومنلا ام» لثم .ةبسانم
 وحن ىلع ةلكشملا ةجلاعم بلاطلل حيتي ليبقلا اذه نم الاؤس نإ «؟ةيئادتبالا
 . ًالومشو ةّيمومع رثكألا ملعتلا جئاتن نيييو «يلك
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 حيتت ١- :اهمهأ دئاوفلا نم ةعومجم ىلع ةيلاقملا تارابتخالا يوطنت

 لح تاراهم ملعت نم هنكمي وحن ىلع اهبيكرتو راكفألا ليلحت ةصرف بلاطلل
 رايتخا ىلع هتاباجإ رصتقت ال ثيح «يراكتبالا ريكفتلا ىلع هعجشيو ةلكشملا
 تاباجإلا كلت نوكي نأ هيلع لب «تاباجإ ةدع نيب نم ةحيحصلا تاياجإلا

cabيذلا رمألا ءةيريكفتلا هتايجيتارتسا بسحو ةصاخلا  patةلئسألا  
 ينرعملا ىوتسملا old ةيميلعتلا فادهألل ةبسنلاب ةلاعف سايق ةادأ ةيلاقملا
 ىلع ةيلاقملا ةلئسالا دعاست 7 .ميوقتلاو بيكرتلاو ليلحتلاك «عفترملا
 ةداملا مهف نم بلاطلا نكمت «ةديج ةيسارد تاراهمو تاداع باستكا
 نود لوحتو «هتامولعمو هراكفأ ميظنت ىلع هدعاستو .يلك وحن ىلع ةيساردلا
 بلطتي ال“ .ةلقتسم وأ ةلزعنم ةّيليصفت تامولعمو قئاقح يف هقارغتسا
 عفدي ام اذهو «ملعملا بناج نم نيريبك ًاتقوو luge ةيلاقملا ةلئسالا دادعأ
 ةلئسأ ءانب نأ ىلإ هابتنالا بجي هنأ ريغ ءاهمادختسا ىلإ نيملعملا نم ريثكلاب
 اک ee Lt سيل «ةنيعم ةّيميلعت فادهأ ةلالدبو «حضاو وحن ىلع ةّيلاقم
 يف ًاريبك lage اهناقتا بلطتي «ةنّيعم تاراهم ىلإ جاتحي لب .نوملعملا هروصتي
 .ةريثك تالاح

 نم ولخت ال اهنإف ءدئاوفلا ضعب ىلع ةيلاقملا تارابتخالا يوطنت ايكو
 جئاتن ols مدع :١ يه ءىواسملا هذه مهأو ,ءىواسملا وأ روصقلا ضعب

 «حيحصتلا ةيلمع يف لخدتت يتلا ةيتاذلا لماوعلل ًارظن (ld تارابتخالا
 ملعملا نأ امك «ةفلتخ قرطب دحاولا لاؤسلا نوححصي .نوفلتخملا نوملعملاف
 بلطتي - ۲ .ةفلتحم تاقوأ يف ةفلتخم قرطب هتاذ لاؤسلا ححصي دق «هسفن
 يف قرغتسملا تقولاب نروق ام اذإ ًايبسن ًاريبك ًاتقو ةيلاقملا ةلئسألا حيحصت
 اريبك end) يطغت نأ ةّيلاقملا ةلئسألل نكمي ال۳ .ةّيعوضوملا ةلئسألا حيحصت
 راصتقالا بجي ذإ «ةدودحم ناحتمالا ةدم تناك WLS ةيساردلا ةداملا ىوتحم نم
 .طقف ةداملا هذه نم ًادودحم ًاءزج لوانتت ةلئسألا نم دودحم ددع ىلع

slsىلاقملا رابتخالا  : 

 نسحتسي «هيف بوغرملا وحنلا ىلع هفادهأ يلاقملا رابتخالا ققحي يكل
 :رابتخالا اذه دادعأ دنع ةيلاتلا تاحرتقملاب ملعملا ديقتي نأ
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 نم بلاطلا نكمتي ثيحب «ةحضاوو ةددحم لاؤسلا ةغيص نوكت نأ بجي-١

 ىلا ةنيابتملا تاليوأتلا وأ تاريسفتلا بنجتيو هلم دوصقملا ام ةفرعم

 .ةضماغلا تارابعلاو تاملكلا اهريثت

 اهيف بوغرملا ةباجتسالا رجتسي وحن ىلع يلاقملا لاؤسلا ةغايص يغبني - ۲

 ةصاخبو «ةصاحخ ءارآ ىلإ سيلو «ةنيعم تاكح ىلإ دنتست تاباجإ ليكشت
ledأدبي نأ نسحتسي اذل ءلدجلل ةريثملا تامولعملاو لئاسملاب قلعتي  

 .خلا . . .فّرعو play فنصو نراقو حرشإ لثم تاملكب لاؤسلا

Leeكلذ ناك املك ليثمت وأ ىصصق وحن ىلع ةلئسألا  beنيكمتل  

 . لهسأو عرسأ وحن ىلع اهمهف نم بلاطلا

 نود ةلوليحلل «ناكمإلا ردق ةيرابتخالا ةلئسألا مادختسا بنهت ةلواحم 4

 لامهأ ةصرف ةحاتأ مدعلو «تاباجإلا ميوقت يف رايعم نم رثكأ مادختسا

 .بالطلا مامأ ةيساردلا ةداملا ءازجأ ضعب

 ضعب ببسب ةيلاقملا تارابتخالا جئاتن تابث مدع ىلإ مدقت Ls ريشأ

 تاداشرإلا ةاعارم نسحتسي كلذل «حيحصتلا d لخدتت قلا ةيتاذلا لماوعلا

 . جئاتنلا هذه تابث ةجرد ةدايزل ةيلاتلا

 ةلئسألاب اهسايق يف بوغرملا ملعتلا جئاتنب BAS تاذ لماوعلا ديدحت ١

 «تاقالع ,راكفأ) ةباجإلا Opens ةصاخلا لماوعلاك .ةيلاقملا

 ءةباجإلا ميظنت «ةباجإلا ماسقأ) اهلكشيو (خلا . . .قئاقح

 .(خلا .. . ةئجهتلا

 قاروأ ةدع ىلع هتبرجتو ءاهتاذ ةلئسألا دادعإ ىدل ةباجإلل حاتفم دادعإ ” 

 .يلعفلا حيحصتلاب مايقلا لبق ًايئاوشع اهرابتخا متي ةباجإ
 ىلع ةباجإ ةقرو لك يف ةدحاو ةعفد اهعيمج رابتخالا ةلئسأ حيحصت مدع
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 ple هل يكل ءاهعيمج قاروأ يق لاؤسلا حيحص et اغزو «هدح

 .رخآ لاؤس ةمالعب لاؤس حيحصت

 ال ىتح lle لك حيحصت دعب يئاوشع لكشب ةباجإلا قاروأ طلخ  ؛
 ةصاخبو .ىرخألا قاروألل ةبسنلاب ةباجإلا ةقرو عقومب حيحصتلا رثأتي

 [Lig مأ ًابلس ةفرطتم ةقرو دعب ةقرولا هذه عقت امدنع

 ءةدحاو ةسلج ءانثأ اهعيمج ةباجإلا قاروأ يف هسفن لاؤسلا حيحصت ةلواحم ©

 . هتيقوت فالتخاب حيحصتلا رثأتي ال ىتح

 ةيعوضوملا تاراشخالا

 نم بلاطلا نكمت يتلا سايقلا تاودأ ىلإ ةّيعوضوملا تارابتخالا ريشت

 نم ملعملا نكمت امك .هتاذ لاؤسلا اهيف مكحتي ةيعوضوم تاباجإ نيوكت
 دعبتست كلذبو .اهتاذ بلاطلا تاباجإ اهيف مكحتت ةيعوضوم ماكحأ نيوكت
 وأ تاباجإلا نيوكت يف رثؤت دق يتلا ةيتاذلا لماوعلا رثأ ةيعوضوملا تارابتخالا
 ريبك ددع نم ةداع يعوضوملا ليصحتلا رابتخا فلأتيو .اهحيحصت قرط يف

Leمكح نيوكت نم ملعملا نكمت ثيحب «مظنم وحن ىلع ةينبملا ةلئسألا نم  
 .نيعم يسارد لاج يف يليصحتلا جتانلا نسع يمك يعوضوم

 ةلوهس ١ :اهمهأ دئاوفلا نم ًاددع ةيعوضوملا تارابتخالا ققحت
 يف ءاوس ةيتاذلا لماوعلا داعبتسا  ؟ .اهريسفتو جئاتنلا جارختساو قيبطتلا
 رمألا ءةددع ةلئسأب تاباجإلا دييقت ببسب كلذو «حيحصتلا وأ ةباجإلا لاجم
 ءةيساردلا ةداملا نم نكمم ءزج ربكأ ةيطغت -* .جئاتنلا تابث ديزي يذلا
 مدع ىلإ بلاطلا عفدي LE ءاهعونتو يعوضوملا رابتخالا ةلئسأ ةرثك بسب
 .ةداملا هذه نم ءزج يأ ةسارد لامهإ

 ةرشكل ًارظن «قيقد لكشب بالطلا ليصحتل ةنيابتملا تايوتسملا ديدحت 4
 .اهتيوعصو اهتلوهس ةجرد ثيح نم اهنيابتو ةلئسألا

 سايقلا صئاصخ ققحت ءاهلمجمب دئاوفلا هذه نأ نم مغرلا ىلع
 تايثلاو قدصلا يهو .لصفلا اذه نم قباس مسق يف اهركذ رم يتلا ميلسلا
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 نم حجنت مل ةيعوضوملا تارابتخالا نإف .مادختسالا وأ قيبطتلا ةلوهسو

 : يلي ايف اهمهأ داريإ نكمي يتلا تاداقتنالا ضعب

 اهدادعإو اهئانب لجأ نم نيريبك تقوو دهج ىلإ تارابتخالا هذه جاتحت ١

 اهميظنتو اهتغايص ةرورضو اهنمضتت يتلا ةلئسألا ةرثكل ًارظن «مادختسالل
 .اهيف بوغرملا فادهألا قتيقحتل بسانم وحن ىلع
 ءاهعيج ليصحتلا بناوج سايق ةّيعوضوملا تارابتخالا عيطتست ال- ؟

 هتردق وأ ءاهتجلاعمو هراكفأ ميظنت ىلع بلاطلا ةردقب قلعتي Lb ةصاخبو

 .تالكشملا لحو ميوقتلاو دقنلا ىلع
 وأ تامولعملا وأ قئاقحلا ضعب ملعت ةصرف ةّيعوضوملا تارابتخالا حيتت دق ٣

 ةدحاو ةحيحص ةباجإ رايتخا بلاطلا ىلع بترتي امدنع «ةئطاخلا ماكحألا

 .ادصق ءىطاخ وحن ىلع اهضعب غيص تاباجإ ةدع نيب نم

 ضعب GU رفاوتت ال دق ةنيعم تاراهم ةيعوضوملا تارابتخالا ءانب بلطتي - ٤
 ىلع ةرداق ريغو ةينبلا ةفيعض تارابتخالا هذه لعجي يذلا رمألا .نيملعملا

 .هيف بوغرملا وحنلا ىلع هلجأ نم تعضو ام سايق
 لامهإ لاح ةيأب ينعت ال اهنإف .تاداقتنالا هذه ةهاجو نم مغرلا ىلع

 ضعب ىلإ طقف ريشت امنإو ءاهحالص مدعب رارقالا وأ ةيعوضوملا تارابتخالا
 سمحتملا ملعملاف . يعوضوم رابتخا يأ ءانب دنع اهتاعارم بجي يتلا بناوجلا

 كلت ءانب ىدل ههجاوت دق يتلا تالكشملا نم ريثكلا زواج عيطتسي لهؤملاو

 .اهريسفتو اهجئاتن جارختسا وأ اهقيبطت وأ تارابتخالا

 ةيعوضوملا تارابتخالا عاونأ
dotبترتي ام ددحم «ةفلتخملا لاكشألا نم ًاددع ةيعوضوملا تارابتخالا  

 رابتخاب موقي دقف ءاهيف بوغرملا تاباجالا ءارو ًايعس هب مايقلا بلاطلا ىلع
 ةحيحص ام ةرابع تناك اذإ ام ريرقتب وأ «تاباجإ ةدع نيب نم ةدحاو ةباجإ
 يلي led لوانتنو اذه .نيعم ELA ءلمب وأ .ريصق باوج ءاطعإب وأ ءال مأ

Astيهو .ةيسردملا تاناحتمالا يف اعويش ةيعوضوملا تارابتخالا لاكشأ  : 
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: Multiple - Choice Test stall رايتخالا رابتخا ١ 

 !Stem jib وهو لوألا .نيئزج نم ددعتملا رايتخالا رابتخا فلأتي
 وهو يناثلاو «مامتهالا عوضوم لاؤسلا وأ ةلكشملا ددحت يتلا ةرابعلا ىلإ ريشيو
 ريشت «لئادب ةسمخو SH نيب ام ةداع اهددع حوارتيو «لئادبلا ةعومجم
 رذجلا نوكي دقو .ةنكمملا ةبوجألا لضفأ ىلإ وأ حيحصلا باوجلا ىلإ اهادحإ
 : ؟نيلماعلا ةيرظنب لاق يذلا سفنلا dle وه نم : لثم ارشابم الاؤس

 ,كيادنروت-١

 . نوتسرو - ب
 . نامريبس = ح

 .دروفيلج د

 ةيرظنب لاق يذلا سفنلا ملاع :لثم ةمات ريغ ةرابع رذجلا نوكي دقو
 :وه نيلماعلا

 .كيادنروث |

 . نوتسروٹ - ب
 . نامريبس  ح

 .دروفليج د

jheسايق ةادأ اهلعجت صئاصخلا نم ددعب ددعتملا رايتخالا ةلئكسأ  

 : يهف tye كح ىلإ ةقداص

 تالكشملا لوانت يف بلاطلا بولسأ سايقل ةبسانملا ةصرفلا رفوت-١
 . ةئطاخلاو ةحيحصلا ماكحألا نيب زييمتلا ىلع هتردقو ,.اهتحلاعمو

 نيمختلا ىوتسم ضافخنا ببسب جئاتنلا تابث ىوتسم عافترا ىلإ يدؤت- ؟
 .لئادبلا ددعت نع مجانلا

 . بالطلا دنع فعضلاو قوفتلا يحاون صيخشت نم نکی -۳

 .ةحيحصلا ةباجالا نع ثحبلا ىدل ةّيورلاو ريكفتلا ىلع بلاطلا ثحي- ٤
 . اهعونتو لئادبلا ددعتل كلذو
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 ال cad بوغرملا وحنلا ىلع هفادهأ ددعتملا رايتخالا رابتخا Gat ىكلو

 : ةيلاتلا طاقنلا ةاعارم نم دب

 ةبسانمو «ةددحمو ةحضاو تارابعب ةباجالا لئادبو لاؤسلا رذج ةغايص - ١
 . ةيليصحتلا بالطلا تايوتسمل

 يوطنت ىتلا لمحلا وأ تاملكلا ددع ثيح نم ةنزاوتم لئادب رايتخا  ؟

 ۰ .اهديقعت ةجرد ثيح نمو .اهيلع

 بلاطلا ثحل .يلك وحن ىلع ةحضاو ةحيحصلا ةباجإلا نوكت ال نأ بجي * 
 .اهعيمج لئادبلا يف ريكفتلاو قيقدتلا ىلع

 : True - False Test أطخلاو باوصلا رايتخا  ؟

 حيحص اهضعب «ةيريرقتلا تارابعلا نم ددع نم رابتخالا اذه فلأتي

 مأ ًاباوص ةرابع لك تناك اذإ ام cay نأ بلاطلا ىلع بترتيو ءاطخ اهضعبو

 «باوص lel دقتعي يتلا ةرابعلا بناج ىلإ «حص» ةملك عضوب كلذو ءأطخ

 لك ذخأتو .ةحيحص ريغ Yl دقتعي يتلا ةرابعلا بناج ىلإ dhe ةملكو
 .ىرخألا تارابعلا ماكحأ نع لقتسم مكح لكش رابتخالا تارابع نم ةرابع

 ام ةمكاحم ىلع هتردقو ةّيليصحتلا هتفرعم ىلع ةداع بلاطلا ةباجإ دمتعتو

 .لاؤسلا عوضوم ةرابعلا هيلع توطنا

 :اهمهأ تازيملا نم ددعب باوصلا تارابتخا فصتت

 معدي يذلا رمألا «ةيميلعتلا ةداملا نم ةريثك بناوج ةطغت ىلع اهتردق ١

olاهجئاتن . 

 مهقعض يحاون صيخشتو بالطلا تاباجا pod ةيفاك ةصرف رفوت - ۲

 .نيعم يسارد لاج يف مهتوقو
 بلاطلا ةردق ةيمنت ىلإ اهتغايص نيابتو اهعونتو تارابعلا ow يدؤي " 

cd palودغيف  ASTهباعيتساو أرقي ايف ريكفتلا ثيح نم ةءافك  , 

 نكي يذلا روصقلا ضعب أطخلاو باوصلا تارابتخا ىلع ذخؤي

 : ةيلاتلا طاقنلاب هزاجيإ



 ءةيساردلا ةداملل ةيئزجلا تاليصفتلا ىلع تارابتخالا هذه تارابع رصتقت - ١
 هذه لماشلا وأ يلكلا مهفلا سايق ىلع اهتردق ضافخنا ىلإ يدؤي ام

sal . 

Vyيراكتبالاو يدقنلا ريكفتلا ىلع أطخلاو باوصلا تارابتخا عجشت . 
 . اهتحص مدع وأ ةرابعلا ةحص ريرقتب ةددحم بلاطلا ةباجا املاط

 ةيدودحم ببسب ًايبسن ريبك أطخلاو باوصلا تارابتخا يف نيمختلا le نإ“
 . ةباجالا لئادب

 طاقنلا ةاعارم نكمي ءاطخلاو باوصلا تارابتخا روصق رثأ نم ليلقتللو
 : ةيلاتلا

 ليوأت يأ نود لوحي ثيحب ءددحمو حضاو وحن ىلع تارابعلا ةغايص ١-
 . طقف ةحيحص ريغ مأ ةحيحص ةرابعلا نوك ريغ ريسفت وأ
 ةباجالا لمشت ثيحب .طقف دحاو مكح وأ ةلأسم ىلع ةرابعلا راصتقا - ۲

 | .اهنم ًاءزج سيلو ةرابعلا لمجم
 مامتهالا عوضوم ةيساسألا رصانعلا اهيف زربت ةقيرطب ةرابعلا ةغايص - ۴

 .ةيوناثلا تاليصفتلاب بلاطلا كامهنا نود ةلوليحلل «حضاو لكشب
 ٤ - هقيوشتو بلاطلا هابتنا ةراثتسال تارابعلا ةغايص عيونت .

 بيترتلا اذهل ةدعاق ةيا ذاختا مدعو يئاوشع وحن ىلع تارابعلا بيترت ©
 .نيمختلا ةيناكمإ نم ليلقتلل كلذو

 ٦ - لضفأ وحن ىلع ليصحتلا سايقل .ناكمالا ردق تارابعلا نم راثكالا .

 ىوتسم عيونتب كلذو .بالطلل ةينابتملا ةيليصحتلا تايوتسملا ةاعارم ۷
 . تارابعلا ةيوعص

Matching Test ةقياطملا رابتخا - 

 ىلع لوألا لمتشت .تارابعلا نم نيتمئاق نم ةقباطملا رابتخا فلأتي
 ىلع ةلادلا تارابعلا ىلع ةيناثلا لمتشت نيح يف «ةلئسألا ىلع ةلادلا تارابعلا

 نم ةرابع لك نيب ةجوازم وأ ةقباطم ءارجا بلاطلا ىلع بترتيو .تاباجالا
 نيو .تاباجالا ةمئاق تارابع نم اهلباقي امو ءةلئسالا ةمئاق تارابع
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 «ةقباطملا ىلع ةلالدلل بلاطلا هلعفي نأ بجي ام رابتخالاب ةقفرملا تاميلعتلا

olfمسري  leeةرابع مقر بتكي نأ وأ ءةباجالا ةرابعو لاؤسلا ةرابع نيب  
 طاغأ دحأ يلاتلا لاثلا حضويو .خلا ...لاؤسلا ةرابع بناج ىلإ ةباجالا
 : ةجوازملا رابتخا

 ةبسانملا ةرابعلا بناج ىلإ ةيناثلا ةمئاقلا يف ةدوجوملا ةرابعلا مقر عضو
 «ىلرألا ةمئاقلا ف

 .يباجتسالا ملعتلا جذومت سسؤم |
 . يطابترالا ملعتلا جذومت سسؤم  ؟

 .ىنعملا يذ ملعتلا جذومت سسؤم ۳

 . ينارتقالا ملعتلا جذومن سسؤم - ٤

 . يئارجالا ملعتلا جذومن سسؤم ©

 .ديلقتلاو ةظحالملاب ملعتلا cyt سسؤم - 5

 ل
 ىلوألا ةمئاقلا

 رنكس )4(
 blag (ب)

 .فولفاب ( ج)
 .لبوزوا )<(

 .ارودناب (ه)

 .يرثغ )9(

 دوجول ًارظن نيمختلا ةصرف للقي ةقباطملا رابتخا نأ نم مغرلا ىلع
 ىلع دهحلا ضعب رفويو Laut sous ةلثمأ ةعومجمل ةلباقم ةددحم تاباجا ةعومجم
 وه امك .دحاولا لاؤسلل تاباجا ةدع نع ثحبلا ىلإ هرارطضا مدعل ملعملا
 سايق ىلع ةقباطملا رابتخا ةردق نأ الإ .ددعتملا رايتخالا رابتخالا ةبسنلاب لاخلا

isleةفيعض بلاطلا  cLددعتم رابتخالا ةردقب تنروق اذإ  LEY 
 . يقاوبلا وأ فذحلا ةقيرطب ةلئسالا ضعب نع ةباجالاب بلاطلل حمسيو

 : ةقباطملا رابتخا ءانب ىدل ةيلاتلا طاقنلا ةاعارم بجيو اذه

 ثيح نم ءاوس ةلئسألا ةمئاق تارابع نيب سناجتلا نم عون داجيإ-١

 . لكشلا وأ نومضملا

 لمتشت يتلا لمجلا وأ تاملكلا ددع ثيح نم ةلدتعم تارابع مادختسا ۴

 .اهيلع

1 



 . يئاوشع وحن ىلع نيتمئاقلا تارابع بيترت - ۴
 نوكت نأو «نيتمئاقلا يف تارابعلا نم ًايبسن دودحم ددع ىلع راصتقالا - ٤

 .ددعلا ثيح نم ةبراقتم نيتمئاقلا تارابع
 بالطلا تايوتسم بسانتل ديقعتلاو ةغايصلا ثيح نم تارابعلا عونت ©

 . ةنيابتملا

Sentence-Completion Test غا رفلا ءلم رابتخإ - ٤ 

 صقن اهنم الك للختي «تارابع ةعومجم نم غارفلا ءلم رابتخا فلأتي
 اذه ءلم بلاطلا ىلع بترتيو «ةبوتكملا ةرابعلا يف ددحم غارف يف ىلجتي رهاظ
 ىنعم تاذو ةلماك ةّيلصالا ةرابعلا لعجت ءةنيعم ةلمج وأ ةرقف وأ ةملكب غارفلا
 ىلإ ءوبتلا ريشيو ...... تاقالع ىلإ مهفلا ريشي :لشم .ددحم

 ىلع ضرفي pull اذه ىلع غارفلا ءلم رابتخا ةلئسا ديدحت نإ
 امم ءاهتباتكو اهركذتو ةبسانملا ةباجالا يف ريكفتلاو همهفو لاؤسلا ةءارق بلاطلا
 SAW تارابتخالا ضعب لشفت يتلا ملعتلا جتاون ضعب سايق ةصرف حيتي
 «بلاطلا بناج نم اريبك ادهج بلطتي رابتخالا اذه نأ ريغ .اهسايق يف
 ًايسن ًاضفخنم هتابث ىوتسم نوكي دقو .ةصقانلا ةرابعلا مهف ةلوهس مدعل
 تارابع وأ تاملكب غارفلا ءلم وأ «ةباتكلا يف بالطلا تاردق نيابت ةجيتن
 رمألا ءاهيف بوغرملا ةفيظولا يدؤت اهنكلو «ةبولطملا تارابعلا وأ تاملكلا ريغ
 نم للقيو . حيحصتلا ةيلمعب مايقلا git تابوعصلا ضعب ريثي يذلا
 Laid رابتخالا ةيعوضوم

 : ةيلاتلا رومالا ةاعارم بج «تابوعصلا هذه لثم يدافتلو

 ةباجإ نم رثكأب غارفلا ءلم ةيناكما نود لوحت ةقيرطب تارابعلا ةغايص - ١
 .طقف ةدحاو ةحيحص

1 
 ءةبولطملا تاباجالا عيونتو «رابتخالا تارابع يف تاغارفلا عقاوم عيونت - ۲

alsنوكت  eleخلا . . .تافصو لاعفأو  . 
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 ةعرس ثيح نم ةصاخبو ةنيابتمللا مهتاردقو بالطلا ليصحت ىوتسم ةاعارم * 

 . ةباتكلا

 ناك اذإ ةصاخبو «ةدحاولا ةرابعلا يف دحاو غارف نم رثكأ عضو ةلواح - 4

 لكشب رخآ غارف ءلم ىلع فقوتي حيحص لكشب تاغارفلا دحا ءلم

 تاملكلا نم ريبك ددع ىلإ اهؤلم che ال تاغارف مادختسا ةلواحم ه
 .رابتخالا ةيعوضوم ىوتسم ضيفخت نود ةلوليحلل

“Yo 





Aye 

 ةفلتخملا لبسلاب قلعتت تارارقو ماكحأ رادصإ ةيلمع ىلإ ميوقتلا ريشي

 ىعيو .تامولعم نم سايقلا هرفوي ام ءوض يف كلذو «يوبرتلا لمعلل
 يف بوغرملا كولسلا وأ تافصلا وأ صئاصخلا نم يمكلا ققحتلاب سايقلا
 .سايقلا تاودأ نم نيعم طغ ىلإ رابتخالا ريشيو .اهسايق

 ديدحت ةلحرم «يه لحارم ثالث ىلع سايقلا تاودأ ءانب ةيلمع يوطنت

 هذه رجتست يتلا ةيلمعلا تاءارجالا عضو ةلحرمو «مامتهالا عوضوم ةفصلا
 كلت ققحت يكلو .ةرفاوتملا جئاتنلا نع يمكلا ريبعتلا ةلحرمو .ةفصلا
 سيقت نأ يأ .قدصلاب فصتت نأ بجي «هلجأ نم تفصو ام تاودالا
 ىدل ةقستم اهجئاتن نوكت نأ يأ .تابثلابو .اهيف بوغرملا ةددحملا ةفصلا
 ةلهس نوكت نأ يأ .لامعتسالل ةلباقو .ةهباشتم فورظ يف اهقيبطت راركت
 . قيبطتلا

 سايقم ىلع درفلا ءادا ميدقت ةيلمع ىلإ رايعملا ىلع دمتعملا سايقلا ريشي
 دمتعملا سايقلا ريشي emp) «هتاذ سايقملا ىلع نيرخآ دارفا ءادا ءوض يف نيعم
 يف لماعلا هعضي قلطم He ءوض يف درفلا ءادا ميوقت ةيلمع ىلإ كحملا ىلع

 . سايقلا عوضوم لاجملابو ملعتملاب ةصاخ ةيلبق تامولعم ىلع ءانب سايقلا

 تانوكم نم ًاسيئر ًانوكم يميداكالا ليصحتلا سايق ةيلمع لكشت
 نع ةمجاتلا تاريغتلا ىلإ فرعتلا نم اننكمي وهف «ةّيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا
 ةيميلعت تالواحم طيطختو ءةنهارلا ةيميلعتلا فادهالا ليذعت نمو «ملعتلا
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 ةيعفاد pow هنأل ails يف ةيملعت ةياغ ىليصحتلا سايقلا ربتعي . ةيلبقتسم
 ped ةيريكفتلا تايجيتارتسالا ضعب ززعيو نيملعتملا

 فراعم نم هبستكا ام مادختسا ىلعو ريكفتلا ىلع ملعتملا ةردق سايق ىلع

 صحافلاو صوحفم ا wile نم ياد رصنع ىلع يوطنت AU «تامولعمو

 ةيعوضوم تاباجإ سايق ىلع دكؤتو .ةيعوضوملا تارابتخالاو .ءاوس دح ىلع

Weهسفن بلاطلا تاباجإ . dob,ةعونتم الاكشأ ةيعوضوملا تارابتخالا . 
 رابتخاو ءأطخلاو باوصلا رابتخاو .ددعتملا رايتخالا رابتخا « يه ًارتاوت اهرثكأ
 . غارفلا ءلم رابتخاو ,ةقباطملا
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 مام دمار ماو ام هاف عام افاق دع ام عاف ف هام ده د. sona ءادهإلا

 eens ةمدقم

 لوألا لصفلا

 هيف ثحبلا قرطو هعوضومو هفادهأ

 eens يوبرتلا سفنلا ملع فادهأ

 00 ملعملا اههجاوي يتلا تالكشملا

 و هدم ا. دم دع اود. ماع يه د. ا دواع هاو دع هاو اع nn يوبرتلا سفنلا ملع عوضوم

 .r يوبرتلا سفنلا ملع يف ثحبلا قرط

 00 eee e ee eens تاريغتملا نيب تاقالعلا ةسارد قرط

 0 eee ee eee eee ةصالخ

 يناثلا لصفلا

 ةيميلعتلا فادهألا

 ةيملعتلا  ةيميلعتلا ةيلمعلا يف فادهألا رود

 فادهألا تايوتسم

 ةيكولسلا فادهألا

 مهام ادم م ام ادم انواع مه عاق اه ا. عاج

 مانا م مانع و هو يوو عاده اه دو و هامه عام مان هاه اواو جاف واع

 م اما. د. اع اعاو ناو ءدعاه عام ف دعاه ماع جام ناداه اه ماوه هاه اولا »ا



 0 ةيكولسلا فادهألا تانوكم

 ةضراعملاو دييأتلا نيب ةيكولسلا فادهألا

 ةصالخ

 لقعلا  يفرعملا لاجملا يف فادهألا فينصت
 يلاعفنالا - يفطاعلا لاجملا يف فادهألا فينصت
 ىكرحلا - ىسفنلا لاجملا يف فادهألا فينصت
 ملعتلا عاونأ بسح فادهألا فينصت

 ها ده دمه مادة دوام عاشها عاق

 smn عاف داو عاشها ها

 هه دق ده GSR عاش هاه a» ةد و اع اه ي د ي سه هاه يد هو ود طط و يه هش

 ثلاثلا لصفلا
 ةيميلعتلا فادهألا فينصت

 م ده دوار دعا عاف هادم اهم نه اه اه هاه

 a RR هاه عداها

re & 

Ln eee eee eee eee eee eee eee ةصالخ 

 عبارلا لصفلا

 راكتبإلاو ءاكذلا

 0 eee eee eee teen eee ءاكذلا

 sese eens راكتبالا

 0 eee eens ةصالخ

 سماخلا لصفلا
 يقالخألاو يسفنلاو يوغللاو ينرعملا ومنلا

ess ومنلا 
0 gall ومنلا 

 ا يوغللا ومنلا 0

0 tbe tenet eee eee e teens يقالخألا ومنلا 

 هه د. مام دم و سهو عاشو ع ده هده عاق ها عاق هاه ه هاه اه مه ده اه جام اس قا هاه ةصالخ



 ةيعفادلا

 se ا eee ee ee eee ةيوبرتلا اهتيمهأو ةيعفادلا ةعيبط

 earns ةيعفادلا تايرظن

 nenn derane uan non < < ح < < ليصحتلا ةيعفاد

 هلام عاق هدم اق اراده هال ةيوبرت تاقيبطت

 Ce ee ا ee eee ee eee nee ةصالخ

 عباسل | لصفلا

 نماثلا لصفلا

 soe تا
 Foe ee ee we عاق دف هام او هاو عاف ee رل موهعم
4 

Cy 

SS rsم  

es بلاطلا  ملعملا لعافت .٠ 
a هلع 

 مه اه دم را. عام أ واو واه هم هاف د عاو عاق عاف ا هم اعلاه

Ce enan anus زيزعتلا طورش 



 ee ع م مامن ع دعاهم عاشق و ودع عقد عافعاجلاف باقعلا موهفم

anne0 ل  
 0 eee teen eee lil جث ةرثؤملا لماوعلا
 ecer رنو الار باقعلا
 cure وحملا موهفم
 r وحملا يف رثؤت يتلا لماوعلا
 0 ا يناسنإلا ملعتلاو وحملا
 Lecce ا ميمعتلاو زييمتلا
 nere ةصالخ

 عساتلا لصفلا

 ملعتلا جذامن

 nese يطابترالا ملعتلا
 ٠ rr ينارتقالا ملعتلا .

bell,(يكيسالكلا طارشإلا) يباجتسالا  es 
 0 (يئارجإلا طارشإلا) يئارجإلا ملعتلا

 0 eee ene ees يطارشإلا ملعتلا تاقيبطت
 Dee eee eee eee teers ةظحالملاب ملعتلا

 De ا ا ا ا ا ل م نة اة نماء قم مم اهيا فاعف ىنعملا وذ ملعتلا

 ee eee ee etree ene ةصالخ

 رشاعلا لصفلا

 نايسنلاو ركذتلا : تامولعملا ةحلاعم جدومن

 es تامولعملا ةحلاعم جذومن
 ue زيمرتلا ةلحرم

a re ee 2 



HOR SRRدعاس سه ده دع اه دس ماه عاوذأوش ساه ع ده ها هاهو هع اه  eeمانع وام ع  

RR O»و دع ماع دع اف واق ده اع ماس اه هام  

ceur rr عاج .رتسالا 

 هو جه مه دم دعا دع د. و اوافق هو rmn و ع هع ده هاه YPS a a »ام م«

 رشع يداحلا لصفلا

 يظفللا ملعتلا

 0 .... يظفللا ملعتلا يف ثحبلا تاءارجإ
 0 يظفللا ملعتلا ثوحب يف ةمدختسملا داوملا
 0 يظفللا ملعتلا لاكشأ
 esses يظفللا ملعتلا يف ةرثؤملا لماوعلا
 يظفللا ملعتفا يف ةركاذلا ميظنت
 res يظفللا ملعتلا يف طسوتلا تايجيتارتسا
 ةطبارتملا جاوزألا ملعت يف طسوتلا

 ةركاذلا ةيوقت نف بيلاسأو ةروصلا
sea aR»هدم دع دمع ادم د. دوام اه ادم عاش ا ه هاه  

 م. هادم ها او هاو ماع و اها« عاده اه هده ولع

 Suse ةصالخ

 رشع يناثلا لصفلا

 ةلكشملا لحو موهفملا ملعت

 eure 1 موهفملا ملعت ةعيبط

lel >|ملة ممل م ماه فاعف موهفملا ملعت 3 ثحبلا  Lee 

 er eee eee eee ewe eee هدعاوقو موهفملا تافص

 0 0 eee موهفملا ملعت يف ةرثؤملا لماوعلا

 eee موهفملا ملعت تايرظن

 ماده ع دع اساس ماع اه ده هاهو عاق هده سه هداه ياه ساس ا سلاسا سلع



 رشع ثلاثلا لصفلا

 ميقلا و تاهاجت الا ملعت

 . تاهاجتالا ةعيبط

 تاهاجتالا تانوكم

 تاهاجتالا صئاصخ

 تاهايجتالا فئاظو

 تاهاجتالا ملعت

 تاهاجتالا رييغت

 مس ewe ent eee eens أهيف 3 دولا لماوعلاو ميقلا ريغت
 ee يقالخألا كولسلاو ميقلا
 هميمعتو يقالخألا كولسلا تابث

 ةيقالخألا ةيبرتلا تاهاجتا

 ةيوبرت تاقيبطت

EE »عاف عام ه 8 8 8  > eeeيه اه واو ساو ماس هدوم  

 a ا ال ا ا ل

 ىو يار لاو يار ماع حد. هاد عاعدق عد دع. دع دج ع 8

 ياو ياو لاول ميرا هاج » عادوا »د. د عدا5دق < هد * ع

 يايا يلي لاو واف دع عاق < د عاتادع عاف دع ع عاج * ع

 a ماع. هدم د. عدم د عفا ع« ع عام ع *

RTSه عام  
eect wee ee ee we hee HE EE 

eanنارى ل لا لا ل لال لام هاف در د عادفاف  

ee
 

De ee tenes 
 3 Pr a ee عا ع ع عا »م م » ىف ٠ ريعص دلاحألا ك | تا ريغت -

ucun 

pee eee eee eee eee eneteم ا  

ea ahora eeeويلي يال يال و رار لا ماع هارد  



 eS دو عاق واعف دودو دما. مدع دع دمع اج ع ةيكرحلا تاراهملا ةعيبط

 Scenes ةيكر لا تاراهملا صئاصخ
 يكرح ا كولسلا تانوكم

 . ةيكرحلا تاراهملا ملعت

 يه او دوه اماه دو اواو هدو د جاه ها هه عاق » عداها ماها م ا » # »

 م او و ما. واع عاق ودع ساو ع هاه هده اماه « امج عام »اح 8

 0 يكرحلا كولسلا ملعت يف ةرثؤملا لماوعلا
 eee ةيوبرت تاقيبطت

ee eee 

a ae er اواو هام عاهد هاه هع وه AAR FFE FR ® 

 هام از او م او ا دهاو اواو اه جا اها#ه م8 ع د عادم عاق عاجلإاس ع اه م »©

 Pe مالم .عاواو »ها ما» عاهد هه هاهي وو »اهدا« عاج »

 ى ياو و ne er ee عاهاهع عاود وام هده ع ده اه د. اعاظ ع ا» اه

HRام عاج  n ssn asaماو هاوار راو هاو  

 يو او ع او هاون .اواو عاج عاعلإو عاام عاهد هادهدع عاج ع ا» »

 هاو ام دهم ee ae ee اد هاسالف ا ا 8# ها ها# هده ده ده او دمي # »»

Pe ee ee هاه فمه »8 هاه مهاق عدو ودع id 

NNEول والو مار دار دارا م جاه هاج ها» هع هاه هاو  

 0 ع ىنعملا يذ يحرشلا ميلعتلا جذومن
coيناشتكالا ميلعتلا  

 ةيكولسلا ميلعتلا جذاغ

  gotيمرهلا ميلعتلا .

eens ةصالخ 

 re er ا.ه عاود دع امال واقع ده هاه هاواه ه دعاف م ع

 ياه ىو ماو اواو هام عاشه ده ده اواو دع دمع جدع اع هاه هاو عافه

 يو ىو ماو ا. ا ee هاه اهع هاون هو دعاو ا # # ها هاه معاه ده ده ¢

SSEاك هس ادماع هداه »ا عام هد  ae ee ee eeمه ال اى  



 لا ميوقت

 0 eee eee e tence eee تافيرعت

 Lene nee ewes يوبرتلا سايقلا دئاوف

 ee سايقلا تاودأ ريوطت لحارم
 ns ميلسلا سايقلا صئاصخ

 كحملا ىلع دمتعملا سايقلا

 اهعاونأو ةيسردملا تارابتخالا
 ةيلاقملا تارابتخالا

 ةيعوضوملا تاراتبخالا

 ةصالخ
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 re د. اماع ماع ع

- 
 rr م اماما هو دعاه اعاماو ~ ج سا 2 | “

= 

oon 

es 

eee cune 

 n ةيعوضوملا تارابتخالا عاونأ
 ماه م مادو د ماها هع عاما # ماو م عام ماها هم هاج #

nena eo Nm 

snrG e ®م5 5 5 5 5  

or ee ee ee ee 

 Pr ee ee ام عام م ا# »مج اه

ore he eee ما عا HO Oe & 

ae et ee ee eee # ¥ 

es 

es 

ee 

 ناو اه هده ده ع ا ساجع ماشا م و

 4 دمه هده سعاع ا « اه ادعاق ع ااه ع


